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Xác định và sử dụng kiến thức bản địa trong thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng 9

TÓM TẮT

Ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) là nhiệm vụ của toàn xã hội, các cấp,các ngành, các tổ 
chức và mọi người dân. Có rất nhiều các giải phápứng phó BĐKH cũng đượcđưa ra như các 
giải pháp về chính sách, kỹ thuật, hạ tầng. Việc khuyến khích áp dụng KTBĐ trong thích ứng 
với BĐKH là một trong những hoạt động thuộc chiến lược ứng phó với BĐKH của các bộ, 
ngành và các địa phương. Chiến lược quốc gia về BĐKH (2011) đã đề cập đến việc tăng cường 
sử dụng kiến thức bản địa (KTBĐ) trong các giải pháp thích ứng với BĐKH.

KTBĐ có khả năng thích ứng cao với môi trường của người dân - nơi mà chính những KTBĐ đó 
đã được hình thành, trải nghiệm và phát triển. KTBĐ là kết quả của sự quan sát, đúc rút kinh 
nghiệm từ thực tế sinh hoạt và trong sản xuất nông - lâm nghiệp, trong quản lý tài nguyên và 
quản lý cộng đồng, được hình thành trực tiếp từ quá trình lao động của mọi người dân trong 
cộng đồng, dần được hoàn thiện và truyền thụ lại cho các thế hệ sau. Vì vậy, việc vận dụng 
KTBĐ trong thích ứng BĐKH là chìa khóa thành công cho việc phát triển sinh kế bền vững, 
nhất là đối với người dân tộc thiểu số (DTTS).

Cuốn tài liệu hướng dẫn “Xác định và sử dụng kiến thức bản địa trong thích ứng với biến đối 
khí hậu dựa vào cộng đồng” sẽ giúp cho độc giả thấy rõ hơn về vai trò và giá trị của KTBĐ đối 
với cộng đồng người DTTS trong thích ứng với BĐKH và coi đó là một trong những biện pháp 
thích ứng với BĐKH tối ưu của người DTTS, gồm các phần:

PHẦN 1: TổNG qUAN Về BIẾN ĐổI kHí HậU

BĐKH là sự biến đổi về trạng thái của hệ thống khí hậu, có thể được nhận biết qua sự biến 
đổi trung bình và sự biến động của các thuộc tính của nó, được duy trì trong một thời gian 
đủ dài, điển hình là hàng thập kỷ hoặc dài hơn (IPCC, 2007). Theo Báo cáo của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường (TNMT), trong 50 năm qua (1951-2000) nhiệt độ trung bình năm tăng khoảng 
0,50C trên phạm vi cả nước. Xu thế chung nhiệt độ còn tiếp tục tăng ở hầu hết các khu vực 
của Việt Nam trong thể kỷ 21

Ở Việt Nam, những lĩnh vực được đánh giá dễ bị tổn thương do BĐKH bao gồm: Nông nghiệp 
và an ninh lương thực, tài nguyên nước, sức khoẻ. Vùng bị dễ tổn thương nhất là ven biển và 
miền núi. Đối tượng dễ bị tổn thương nhất là người nghèo, phụ nữ, trẻ em và đồng bào DTTS. 
Khu vực miền núi phía Bắc là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất với BĐKH do 
cộng đồng dân cư miền núi phía Bắc là người DTTS với nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào sản 
xuất nông nghiệp, và đây cũng là nơi có tỷ lệ nghèo nhất của cả nước.

Hiện nay, Việt Nam đã và đang triển khai một số giải pháp để thích ứng với biến đổi khí hậu 
với những hướng tiếp cận khác nhau, trong đó hướng tiếp cận thích ứng với biến đổi khí hậu 
dựa vào cộng đồng là một quá trình hướng tới cộng đồng, dựa vào những ưu tiên, nhu cầu, 
kiến thức và khả năng của cộng đồng nhằm trao quyền cho họ trong việc lập kế hoạch để 
ứng phó với những tác động của BĐKH đang là hướng phù hợp, bền vững những cũng đòi 
hỏi về nguồn lực..
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PHẦN 2: kIẾN THứC BẢN ĐịA TroNG THíCH ứNG VớI BIẾN ĐổI kHí HậU

Đặc điểm của kiến thức bản địa

 • Dựa trên kinh nghiệm: Được hình thành trong quá trình nghiệm sinh (trải nghiệm và 
đúc kết thành tri thức).

 • Thường xuyên được kiểm nghiệm qua hàng thế kỷ sử dụng: Luôn có sự chọn lọc trong 
quá trình vận động của cuộc sống.

 • Thích nghi với đặc điểm văn hoá và môi trường: Phù hợp với môi trường tự nhiên và xã 
hội của các cộng đồng người. Phản ánh một đặc tính phổ biến của văn hoá là đồng quy 
(các cộng đồng người sinh sống trong các điều kiện tự nhiên giống nhau, sẽ có các đặc 
điểm văn hoá tương đồng).

 • Năng động và luôn thay đổi: Không phải là một cấu trúc nhất thành bất biến, luôn có 
sự tích hợp sau quá trình phát triển tự thân hoặc tiếp biến văn hoá (theo Mai Thanh Sơn 
và cộng sự)

Vai trò và giá trị của kiến thức bản địa trong thích ứng với biến đổi khí hậu

 • Sự đa dạng về hệ thống cây trồng, vật nuôi trong hệ thống góp phần cải thiện và duy 
trì các dịch vụ hệ sinh thái, tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH, giảm tính dễ bị 
tổn thương tại cộng đồng. Các giống cây trồng/vật nuôi bản địa thường có khả năng 
chống chịu tốt, ít bị dịch bệnh hơn so với các giống mới và không yêu cầu đầu tư thâm 
canh cao phù hợp với nhiều người kể cả người nghèo.

 • KTBĐ là nền tảng cơ bản cho sự tự cung tự cấp và tự quyết của người dân giúp cho 
người dân ít bị phụ thuộc vào bên ngoài giảm tình trạng dễ bị tổn thương tại cộng 
đồng do BĐKH gây ra.

 • Người dân đã quen với các kỹ thuật bản địa nên họ có thể hiểu, vận dụng và duy trì các 
kỹ thuật đó tốt hơn so với các kỹ thuật mới đưa vào từ bên ngoài nên kinh nghiệm và 
tiếng nói của cộng đồng được phát huy và sử dụng có hiệu quả.

 • KTBĐ cung cấp thêm các giải pháp, lựa chọn trong quá trình thích ứng với BĐKH. Nhờ 
đó, mà người dân địa phương có thêm các lựa chọn khi đưa ra các giải pháp, mô hình 
phù hợp với cộng đồng nhằm thích ứng với BĐKH thay vì phụ thuộc vào các yếu tố từ 
bên ngoài (giống, kỹ thuật mới) (ADC, Báo cáo nghiên cứu Kiến thức bản địa thích ứng 
với Biến đổi khí hậu, 2013)[1].

PHẦN 3: PHươNG PHÁP Và CôNG CỤ THU THậP kIẾN THứC BẢN ĐịA TroNG THíCH 
ứNG VớI BĐkH DựA Vào CộNG ĐồNG

Tiến trình xác định các mô hình sản xuất sử dụng kTBĐ thích ứng BĐkH dựa vào cộng 
đồng

Tiến trình xác định các mô hình sản xuất sử dụng kiến thức bản địa thích ứng BĐKH dựa vào 
cộng đồng thực chất chính là tiến trình xác định sinh kế chống chịu BĐKH nhưng chỉ tập 
trung vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp có sử dụng kiến thức bản địa. Tiến trình này 
thường gắn liền với hoạt động phân tích tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng ứng phó với 
biến đổi khí hậu (CVCA). Việc xác định các mô hình sản xuất sử dụng KTBĐ thích ứng BĐKH 
dựa vào cộng động có thể linh hoạt triển khai theo 2 cách:

(1)    Thực hiện đánh giá CVCA trước và sau đó tổ chức nghiên cứu sâu về xác định và sử 
dụng kiến thức bản địa trong các mô hình sản xuất thích ứng BĐKH dựa vào cộng đồng: 
Phương pháp này giúp việc nghiên cứu về kiến thức bản địa được sâu và tập trung nhưng 
đòi hỏi nguồn lực con người và tài chính lớn hơn để triển khai.

(2)    Kết hợp cùng đánh giá CVCA bằng cách đưa các câu hỏi liên quan đến kiến thức bản địa 
lồng ghép ngay vào câu hỏi CVCA. Phương pháp này giúp tiết kiệm nguồn lực, có kết quả 
nhanh hơn nhưng khiến đánh giá CVCA bị kéo dài và phần thảo luận cũng khó tập trung 
hơn do đó đòi hỏi khả năng điều hành linh hoạt.

Bước 1:Xác định kiến thức bản địa của người dân tộc thiểu số trong thích ứng với biến 
đổi khí hậu

 • Tìm hiểu và xác định thông tin/kinh nghiệm tại cộng đồng/địa phương thông qua làm 
việc với cộng đồng.

 • Ghi chép lại tất cả thông tin/kinh nghiệm của người dân địa phương có liên quan đến 
vấn đề đã được xác định. 

 • Đánh giá thông tin đã thu thập được: Tính phù hợp, khả năng áp dụng, hiệu quả…

            Ví dụ: Giống bản địa, kỹ thuật canh tác hay biện pháp phòng trừ sâu bệnh….

Bước 2: Đánh giá hiệu quả và tính bền vững của kiến thức bản địa với BĐkH

 • Trong các KTBĐ thu thập được tại cộng đồng không phải KTBĐ nào cũng hữu dụng và 
đặc biệt là có khả năng thích ứng với BĐKH cũng như khả năng tồn tại bền vững thậm 
chí có những kiến thức còn có hại trong phát triển bền vững. Vì vậy, cần sàng lọc để tìm 
ra các KTBĐ có lợi trong thích ứng với BĐKH.

 • Khi đánh giá KTBĐ trong thích ứng với BĐKH cần tìm hiểu rõ những lý do tại sao người 
dân sử dụng các KTBĐ này để thích ứng với BĐKH. KTBĐ này thích ứng như thế nào đối 
với BĐKH. Ví dụ ta có thể hỏi: 

 • Những giống/kỹ thuật địa phương anh/chị đang sử dụng thích nghi như thế nào với các 
hiện tượng thời tiết cực đoan (như hạn hán, rét đậm rét hại kéo dài…) và nó có ưu điểm gì 
hơn so với các giống thông thường khác?Ai (nam giới hay phụ nữ) là người tham gia canh 

Phân tích tình trạng dễ bị tổn 
thương và khả năng (trước hoặc 

cùng các bước xác định kTBĐ)              

Bước 1: Xác 
định kiến thức 
bản địa thích 

hợp

Bước 2: Đánh giá 
hiệu quả và tính 

bền vững của 
kiến thức bản địa 

với BĐKH

Bước 3: Thử 
nghiệm kiến thức 

bản địa

Bước 4: Thực hiện 
mô hình sử dụng 
KTBĐ trong thích 

ứng với BĐKH
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tác/chăm sóc (đối với vật nuôi) trong toàn bộ quá trình? Việc tham gia này có tốn nhiều 
công sức của người làm không? Có thể có cách nào phân công công việc phù hợp cho cả 
nam giới và phụ nữ để không phải là gánh nặng cho một bên nào hay không?

 • Từ đó ta xác định được đặc điểm thích ứng của KTBĐ với BĐKH. Nếu KTBĐ có lợi cho 
cộng đồng trong việc thích ứng với BĐKH và phát triển bền vững ta có thể phát triển 
KTBĐ đó.

Bước 3: Thử nghiệm kiến thức bản địa 

 • Thông thường thì KTBĐ có hiệu quả, nhưng vẫn có thể cải tiến được. Sự cải tiến giúp 
nâng cao hiệu quả của KTBĐ (những thay đổi nhỏ trong một hệ thống có thể nâng cao 
hiệu quả của hệ thống).

 • Các thử nghiệm có thể tiến hành theo cách nghiên cứu, thử nghiệm thực tế tại địa 
phương, nghiên cứu tại đồng ruộng …..

 • Thử nghiệm để kết hợp, vận dụng linh hoạt và hiệu quả giữa KTBĐ và kiến thức mới 
(kiến thức khoa học kỹ thuật) để nâng cao giá trị của KTBĐ trong thích ứng với BĐKH.

 • Có những KTBĐ có hiệu quả mà không thể cải tiến được hoặc không cần cải tiến vẫn 
tiến hành sử dụng một cách thỏa đáng.

Bước 4: Thực hiện mô hình sử dụng kTBĐ trong thích ứng với BĐkH

 • Các KTBĐ sau khi được thu thập và khẳng định được giá trị trong thích ứng với BĐKH sẽ 
được sử dụng vào thực tiễn tại địa phương.

 • KTBĐ được sử dụng trong thích ứng với BĐKH của địa phương giúp người dân dễ áp 
dụng và nhân rộng.

 • Các kinh nghiệm của cộng đồng sẽ được phát huy, nâng cao khả năng làm chủ của 
cộng đồng trong thích ứng với BĐKH.

PHẦN 4: MộT sỐ TrưỜNG HợP ĐIỂN HÌNH sử DỤNG kTBĐ THíCH ứNG VớI BĐkH CủA 
NGưỜI DâN TộC THIẾU sỐ MIềN NúI PHíA BẮC

Hiện có rất nhiều hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu có sử dụng kiến thức bản địa được 
cộng đồng triển khai hiệu quả. Tài liệu này giới thiệu hai điển hình về sử dụng giống và kỹ 
thuật bản địa trong thích ứng biến đổi khí hậu, đặc biệt là điều kiện hạn thường xuyên ở khu 
vực miền núi phía bắc, bao gồm: Mô hình gừng, cây dược liệu xen chuối tây thích ứng hạn  và 
Mô hình trồng cây đậu xanh thích ứng hạn

PHẦN 5: kẾT LUậN, kHUyẾN NGHị

Kiến thức bản địa đã chứng minh được vai trò trong thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào cộng 
đồng một cách rõ ràng. Việc kết hợp kiến thức bản địa và kiến thức khoa học kĩ thuật mới 
một cách phù hợp sẽ càng hiệu quả hơn trong các hoạt động thích ứng. Để những thực hành 
này được bền vững và mở rộng hơn nữa thì rất cần chính sách, nguồn lực tài chính hỗ trợ cụ 
thể để thực hành, nghiên cứu, tài liệu hóa, lưu trữ và nhân rộng trong điều kiện phù hợp. Các 
chương trình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương cũng như các chương trình phát triển, 
xóa đói giảm nghèo (Chương trình 135, Nông thôn mới, chương trình hỗ trợ vay vốn của 
Ngân hàng chính sách, chương trình dạy nghề) khác cần có hỗ trợ cụ thể các sáng kiến thích 
ứng BĐKH dựa vào cộng đồng sử dụng kiến thức bản địa. Cộng đồng có vai trò trong việc 
thực hành, duy trì và phát triển nguồn KTBĐ và liên kết với nhau để chia sẻ, hỗ trợ nhau thích 
ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

LỜI NÓI ĐẦU
Kiến thức bản địa (KTBĐ) là kho tàng kiến thức rộng lớn và vô cùng quý báu của cộng đồng 
các dân tộc trên khắp mọi miền đất nước, là một yếu tố cấu thành bản sắc văn hóa của từng 
dân tộc nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung. Trong sản xuất nông - lâm nghiệp và quản 
lý nguồn tài nguyên thiên, KTBĐ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển các 
kỹ thuật phù hợp với điều kiện cụ thể về kinh tế, văn hóa, xã hội, phong tục của từng địa 
phương, vùng miền, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu (BĐKH) đang diễn ra rõ rệt như 
hiện nay. Trước bối cảnh đó, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông Lâm Nghiệp miền núi 
(ADC) - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã nỗ lực trong việc phối hợp với cộng đồng 
người DTTS tại các tỉnh miền núi phía Bắc nói chung và tỉnh Bắc Kạn nói riêng để đưa ra các 
giải pháp thích ứng với BĐKH, giảm thiểu tác động của BĐKH đến sinh kế của người dân. 
Trong đó, nhiều mô hình nông nghiệp thích ứng với BĐKH đã và đang phát huy tốt hiệu quả, 
được cộng đồng hưởng ứng tích cực, được nhiều địa phương áp dụng. Vì vậy, việc nghiên cứu 
và sử dụng KTBĐ của người DTTS trong bối cảnh BĐKH có vai trò quan trọng đặc biệt trong 
phát triển bền vững của cộng đồng.

Trong quá trình thu thập thông tin và biên soạn cuốn tài liệu, nhóm tác giả đã nhận được sự 
hỗ trợ kỹ thuật, đóng góp ý kiến của nhiều chuyên gia từ Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam, 
các tổ chức Phi Chính Phủ Việt Nam, chính quyền địa phương các tỉnh Bắc Kạn, Yên Bái, Phú 
Thọ, Hà Giang và các đồng nghiệp khác. Tuy nhiên, cuốn tài liệu sẽ không tránh khỏi những 
thiếu sót, mong bạn đọc đóng góp ý kiến để cuốn tài liệu được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, Trung tâm ADC xin gửi lời cảm ơn tới tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam đã hỗ trợ 
về mặt tài chính và kỹ thuật, các tổ chức Phi Chính Phủ tại Việt nam, chính quyền địa phương 
các tỉnh Bắc Kạn, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang và các đồng nghiệp đã hỗ trợ Trung tâm ADC 
trong suốt quá trình thực hiện, cung cấp các bằng chứng liên quan và hoàn thiện cuốn tài 
liệu hướng dẫn “Xác định và sử dụng Kiến thức bản địa trong thích ứng với BĐKH dựa vào 
cộng đồng”.

Chúng tôi hy vọng rằng, cuốn tài liệu này sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho các cơ quan, tổ 
chức và cá nhân trong công tác nghiên cứu, xây dựng và triển khai các mô hình thích ứng với 
BĐKH cũng như các nghiên cứu về vai trò và giá trị của KTBĐ trong thích ứng với BĐKH tại các 
địa phương trên cả nước, đặc biệt là các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức Phi Chính Phủ Việt 
Nam và phòng ban chuyên môn.

NHÓM TÁC GIẢ
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BỐI CẢNH
Ứng phó với BĐKH là nhiệm vụ của toàn xã hội, các cấp, các ngành, các tổ chức và mọi người 
dân. Có rất nhiều các giải pháp ứng phó BĐKH cũng được đưa ra như các giải pháp về chính 
sách, kỹ thuật, hạ tầng. Việc khuyến khích áp dụng KTBĐ trong thích ứng với BĐKH là một 
trong những hoạt động thuộc chiến lược ứng phó với BĐKH của các bộ, ngành và các địa 
phương. Chiến lược quốc gia về BĐKH (2011) đã đề cập đến việc tăng cường sử dụng KTBĐ 
trong các giải pháp thích ứng với BĐKH.

KTBĐ là một kho tri thức vô cùng quý giá của các cộng đồng dân cư bản địa tại một khu vực 
cụ thể nào đó. So với hệ thống kỹ thuật hiện đại (tạm gọi là hệ thống kỹ thuật mới được giới 
thiệu từ bên ngoài) thì KTBĐ có đặc điểm ưu việt mà các hệ thống kỹ thuật được giới thiệu từ 
bên ngoài không có được, đó là: KTBĐ có khả năng thích ứng cao với môi trường của người 
dân - nơi mà chính những KTBĐ đó đã được hình thành, trải nghiệm và phát triển. KTBĐ là kết 
quả từ sự quan sát, trải nhiệm qua nhiều thử thách (bao gồm các rủi ro thiên tai), đúc rút kinh 
nghiệm từ thực tế sinh hoạt và trong sản xuất nông - lâm nghiệp, trong quản lý tài nguyên và 
quản lý cộng đồng, được hình thành trực tiếp từ quá trình lao động của mọi người dân trong 
cộng đồng, dần được hoàn thiện và truyền thụ cho các thế hệ sau. Vì vậy, việc vận dụng KTBĐ 
trong thích ứng BĐKH là chìa khóa thành công cho việc phát triển sinh kế bền vững, nhất là 
đối với người dân tộc thiểu số (DTTS). 

Chúng ta có thể thấy rằng, KTBĐ có vai trò to lớn trong thích ứng với BĐKH. Tuy nhiên, hiện 
nay, tại Việt Nam chưa có những tài liệu hướng dẫn việc xác định, đánh giá tầm quan trọng 
của KTBĐ trong thích ứng với BĐKH. Vì vậy, cuốn sách tài liệu “Xác định và sử dụng kiến thức 
bản địa trong thích ứng với biến đối khí hậu dựa vào cộng đồng” sẽ giúp cho độc giả thấy rõ 
hơn về vai trò và giá trị của KTBĐ đối với cộng đồng người DTTS trong thích ứng với BĐKH và 
coi đó là một trong những biện pháp thích ứng với BĐKH tối ưu của người DTTS. 

Thông tin để viết cuốn tài liệu này được thu thập tại tỉnh Bắc Kạn, Phú Thọ, Yên Bái và các 
nghiên cứu của Trung tâm ADC, tài liệu thứ cấp liên quan của các cơ quan, tổ chức khác. 
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PHẦN 1: 
TỔNG QUAN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

1.1. Tổng quan về BĐKH
1.1.1. Thời tiết
Thời tiết là tập hợp các trạng thái của các yếu tố khí tượng xảy ra trong khí 
quyển ở một thời điểm, một khoảng thời gian nhất định như nắng hay mưa, 
nóng hay lạnh, ẩm thấp hay khô ráo.

1.1.2. Khí hậu
Khí hậu là trạng thái trung bình của thời tiết tại một khu vực nào đó, như một 
tỉnh, một nước, một châu lục trên cơ sở chuỗi số liệu dài (thường tháng đến 
hàng triệu năm, trước đây dùng để đánh giá là 30 năm – theo Tổ chức Khí tượng 
Thế giới - WMO).

1.1.3. Biến đổi khí hậu
Theo Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC; 2007), BĐKH là sự biến đổi 
về trạng thái của hệ thống khí hậu, có thể được nhận biết qua sự biến đổi trung 
bình và sự biến động của các thuộc tính của nó, được duy trì trong một thời gian 
đủ dài, điển hình là hàng thập kỷ hoặc dài hơn. BĐKH có thể do các quá trình tự 
nhiên bên trong hệ thống khí hậu, hoặc do những tác động từ bên ngoài, hoặc 
do tác động thường xuyên của con người làm thay đổi thành phần cấu tạo của 
khí quyển hoặc sử dụng đất.

Theo Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT), trong 50 năm qua (1951-
2000) nhiệt độ trung bình năm tăng khoảng 0,50C trên phạm vi cả nước. Xu thế 
chung nhiệt độ còn tiếp tục tăng ở hầu hết các khu vực của Việt Nam trong thể 
kỷ 21. Kịch bản BĐKH của Bộ TNMT đưa ra mức tăng nhiệt độ tại Việt Nam trong 
thể kỷ 21 như sau (bảng 1.1)

Bảng 1.1: Mức tăng nhiệt độ trung bình năm (oC) so với thời

Vùng
Các mốc thời gian của thế kỷ 21

2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

Tây Bắc Bộ 0,5 0,7 1,0 1,3 1,6 1,9 2,1 2,4 2,6
Đông Bắc Bộ 0,5 0,7 1,0 1,2 1,6 1,8 2,1 2,3 2,5
Đồng bằng         
Bắc Bộ

0,5 0,7 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,2 2,4

Bắc Trung Bộ 0,5 0,8 1,1 1,5 1,8 2,1 2,4 2,6 2,8
Nam Trung Bộ 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,4 1,6 1,8 1,9
Tây Nguyên 0,3 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6
Nam Bộ 0,4 0,6 0,8 1,0 1,3 1,6 1,8 1,9 2,0

(Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2009)

Mô hình Gừng, cây dược liệu xen Chuối tây thích ứng hạn trên đất dốc - Ảnh: Hà Thị Hoà



18 Xác định và sử dụng kiến thức bản địa trong thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng Xác định và sử dụng kiến thức bản địa trong thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng 19

Theo kịch bản phát thải trung bình (B2): Vào cuối thế kỷ 21, nhiệt độ trung bình năm có 
thể tăng lên 2,60C ở Tây Bắc, 2,50C ở Đông Bắc, 2,40C ở Đồng bằng Bắc Bộ, 2,80C ở Bắc Trung 
Bộ, 1,90C ở Nam Trung Bộ, 1,60C ở Tây nguyên và 2,00 C ở Nam Bộ so với trung bình thời kỳ 
1980 - 1999.

Theo đánh giá của ngân hàng thế giới, Việt Nam là một trong năm nước chịu ảnh hưởng nặng 
nề của BĐKH trong thế kỷ 21. Các hiện tượng El-Nino và La-Nina ngày càng tác động mạnh 
mẽ tới Việt Nam. BĐKH thực sự đã làm cho các thiên tai như: Bão, lũ, hạn hán ngày càng diễn 
ra gay gắt, đặc biệt tại khu vực miền núi phía Bắc.

1.1.4. Biểu hiện của BĐKH
 • Sự nóng lên của khí quyển và Trái đất nói chung.

 • Sự thay đổi thành phần và chất lượng khí quyển có hại cho môi trường sống của con 
người và các sinh vật trên Trái đất.

 • Nước biển dâng do băng tan, dẫn tới sự ngập úng ở các vùng đất thấp, các đảo nhỏ 
trên biển.

 • Sự di chuyển của các đới khí hậu tồn tại hàng nghìn năm trên các vùng khác nhau của 
Trái đất dẫn tới nguy cơ đe dọa sự sống của các loài sinh vật, các hệ sinh thái và hoạt 
động của con người.

 • Sự thay đổi cường độ hoạt động của quá trình hoàn lưu khí quyển, chu trình tuần hoàn 
nước trong tự nhiên và các chu trình sinh địa hoá khác.

 • Sự thay đổi năng suất sinh học của các hệ sinh thái, chất lượng và thành phần của thuỷ 
quyển, sinh quyển và các địa quyển.

Một số biểu hiện của BĐkH tại Việt Nam

 • Nhiệt độ: Theo số liệu quan trắc trong khoảng 50 năm qua (1951 đến 2000) nhiệt độ 
trung bình năm ở Việt Nam đã tăng lên 0,50C. Những năm gần đây, số ngày nắng đã 
tăng lên ở nhiều nơi rõ rệt nhất là các tỉnh phía Nam, phù hợp với xu thế tăng nhiệt độ.

 • không khí lạnh: Trong những năm 
gần đây do xu thế nhiệt độ nóng lên toàn 
cầu và BĐKH, số đợt không khí lạnh tràn 
về nước ta cũng giảm đi nhưng cường độ 
và diễn biến bất lợi hơn so với quy luật 
thường thấy. Một biểu hiện khác thường 
gần đây nhất của khí hậu là không khí lạnh 
có xu hướng lệch về phía Đông, do đó ảnh 
hưởng đến phía Nam nước ta nhiều hơn 
dù cường độ không lớn.

 • Bão và áp thấp nhiệt đới: Bão ở Việt 
Nam thường bắt đầu từ tháng 5 và kết 
thúc vào tháng 12. Tuy nhiên, trong 
những năm gần đây mùa bão thường kết 
thúc muộn hơn (tháng 1 đến tháng 2 năm 
sau). Hơn nữa số cơn bão có cường độ 
mạnh hơn, quỹ đạo dịch chuyển dần về 

phía Nam và nhiều cơn bão có quỹ đạo di chuyển khác thường, trái quy luật của bão và 
áp thấp nhiệtđới đã xảy ra ở Việt Nam nhiều hơn trong những năm qua.

 • Lượng mưa: Trên từng địa điểm, xu thế biến đổi của lượng mưa trung bình trong 9 thập 
kỷ vừa qua (1911 đến 2000) không rõ rệt theo các thời kỳ và trên các vùng khác nhau, có 
giai đoạn tăng lên nhưng cũng có giai đoạn giảm xuống, số trận mưa lớn diễn ra ngày 
một nhiều hơn nhưng thời gian mưa ngắn lại. Điều đáng quan tâm là, trong một vài 
năm gần đây mưa lớn có thể xuất hiện ở bất cứ tháng nào trong năm.

 • Mực nước biển: Theo số liệu quan trắc trong khoảng 50 năm qua ở các trạm Cửa Ông 
và Hòn Dấu, mực nước biển trung bình đã tăng lên khoảng 20 cm, phù hợp với xu thế 
chung của toàn cầu.

1.2. Tác động của BĐKH tại khu vực miền núi phía Bắc
Ở Việt Nam, những lĩnh vực được đánh giá dễ bị tổn thương do BĐKH bao gồm: Nông nghiệp 
và an ninh lương thực, tài nguyên nước, sức khoẻ. Vùng bị dễ tổn thương nhất là ven biển và 
miền núi. Đối tượng dễ bị tổn thương nhất là người nghèo, phụ nữ, trẻ em và đồng bào DTTS. 
Phần lớn cộng đồng dân cư miền núi phía Bắc là người DTTS với nguồn thu nhập chủ yếu dựa 
vào sản xuất nông nghiệp, hơn thế nữa vùng núi phía Bắc được xem là nơi nghèo nhất của cả 
nước. Tỷ lệ nghèo ở các tỉnh nghiên cứu năm 2010 cao: Bắc Kạn, Phú Thọ và Yên Bái lần lượt 
là 32,1%; 19,2%; 26,5%. Do vậy, miền núi phía Bắc là nơi chịu tác động mạnh nhất và dễ tổn 
thương nhất do BĐKH. Dưới đây là một số phân tích về ảnh hưởng/tác động của BĐKH đến 
các ngành sản xuất.

1.2.1. Tác động trong nông nghiệp
1.2.1.1. Tác động đến ngành trồng trọt

Sản xuất nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người DTTS vùng núi phía 
Bắc. BĐKH tác động đến trồng trọt ở miền núi phía Bắc thông qua một số khía cạnh sau:

BĐkH làm giảm diện tích đất canh tác, ảnh hưởng năng suất cây trồng

Miền núi phía Bắc vốn được đặc trưng bởi địa hình phức tạp và có ít diện tích đất canh tác. 
Một số biểu hiện của BĐKH như sạt lở đất, lũ quét, hạn hán làm giảm diện tích đất canh tác, 
làm hạn chế nguồn vốn sinh kế của người dân, đặc biệt là người nghèo.

Theo Báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, trong năm 2011, diện tích 
lúa ngô bị mất trắng do hạn hán trên toàn huyện là 400ha. Huyện Na Rì năm 2011, diện tích 
gừng bị thiệt hại là 10ha trên tổng số 40ha, lúa mùa bị hạn 427ha ở thời kỳ trỗ bông làm mất 
70 % năng suất.

Năm 2005 lũ lụt xảy ra to nhất từ năm 1970 trở lại đây. Lũ lụt đã làm ngập trắng toàn bộ cánh 
đồng Phả Kha (3ha) xã Phù Nham huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái, nước ngập sâu 1 m, đến 3-4 
bậc thang nhà sàn. Đất cát vùi khoảng 50 % diện tích cánh đồng Ta Tiu (tổng diện tích 2ha) 
xã Phù Nham huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái. Năm đó diện tích lúa mùa của thôn bị hỏng hoàn 
toàn là 20ha (thôn Năm Hăn 3, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái).

Năm 2007, mưa to kéo dài suốt 5 ngày gây lũ lụt to, lũ lớn đã làm vỡ đập hồ Nông Trường, từ 
đó vùi lấp 1,2ha lúa dọc theo suối Chua. Những hộ bị thiệt hại nhiều nhất là: Hoàng Thị Khoai 
– 3500 m2; hộ Hoàng Văn Tiếp – 600 m2. Mưa lũ còn làm ngập úng nhà của các hộ (Phùng Thị 
Chanh, Hà Văn Trạm, Hoàng văn Diên, Đinh Văn Thắng) ven suối trong suốt 3 ngày (thôn Năm 
Hăn 3, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái).
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rét đậm rét hại cũng làm thiệt hại lớn đến sản xuất lúa và cây trồng khác

Đợt rét đậm rét hại vào năm 2008 ở miền núi phía Bắc đã phá hủy khoảng 100.000ha lúa, ước 
tính tổng thiệt hại do đợt rét này lên đến 30 triệu đô la (Oxfam International in Vietnam, 2008)
[26]. Không những chỉ tác động đến sản xuất lúa, các hiện tượng thời tiết cực đoan còn ảnh 
hưởng trực tiếp đến cây ăn quả và hoa màu trong vườn. Kết quả nghiên cứu ở Tân Sơn - Phú 
Thọ, sự thay đổi thời tiết biểu hiện qua sự thay đổi thời gian ra hoa của cây trồng, hoa mơ nở 
vào tháng 11 âm lịch, nhưng năm 2012 thời tiết rét đậm đến 15/1 âm lịch mới nở, năm 2010 
thì nở cuối tháng 10 âm lịch.

BĐkH làm suy thoái đất

Hạn hán tăng lên cùng với tính biến động của mưa gia tăng, gây ra thiếu hụt lượng mưa kết hợp 
với nắng nóng làm tăng khả năng bốc hơi. Ảnh hưởng của hạn hán tới nông nghiệp được đánh 
giá là nghiêm trọng và gây ra nhiều rủi ro nhất, bởi nguy cơ mất mùa, thậm chí mất khả năng 
canh tác trên những vùng đất bị suy thoái do hạn hán thường xuyên và kéo dài. Suy thoái đất 
làm thay đổi hình thức sử dụng đất dẫn đến thay đổi phân bố cây trồng và giảm năng suất. Hạn 
hán có xu thế tăng lên nhưng mức độ không đồng đều trong từng vùng khí hậu.

 • Nhiệt độ tăng làm thay đổi quá trình sinh trưởng của cây trồng, thời vụ cũng như sự 
phân bố cây trồng (Adejuwon, 2004)[10], từ đó làm giảm năng suất và chất lượng cây 
trồng (Dow & Downing, 2007)[16], đặc biệt là các loại cây cung cấp lương thực cho con 
người. Nhiệt độ tăng làm giảm nguồn nước tự nhiên cung cấp cho cây trồng từ đó ảnh 
hưởng đến diện tích đất có thể canh tác và chất lượng của cây trồng. Đặc biệt, do tính 
chất địa hình, giảm nguồn nước tự nhiên do nhiệt độ tăng ở vùng núi phía Bắc nghiêm 
trọng hơn so với các nơi khác.

 • Tăng lượng mưa (mức độ, thời gian và tính thay đổi) gây ngập úng cho nhiều vùng 
trũng (Rex et al., 2007)[27]. Kết quả nghiên cứu ở tỉnh Lào Cai và Bắc Kạn cho thấy ngập 
úng đã gây tác động không nhỏ đến sản xuất Nông nghiệp.

 • Nhìn chung, sinh vật gây ra dịch bệnh và các loại sâu hại phát triển mạnh hơn khi nhiệt 
độ cao trong điều kiện cung cấp đủ nước. Vì vậy, sự ấm lên toàn cầu có khả năng mở 
rộng sự phân bố các loại dịch bệnh và sâu hại trên cây trồng. Khí hậu đang có khuynh 
hướng ấm hơn vào mùa đông có thể cho phép thời kỳ trứng/nhộng của côn trùng vượt 
qua mùa đông và kết quả gây nên dịch bệnh trong suốt mùa vụ gieo trồng. Kết quả 
thảo luận nhóm trong nghiên cứu cho thấy dịch bệnh trên cây trồng được xác định là 
một trong những hậu quả do tác động của BĐKH.

BĐKH thông qua nhiệt độ tăng và các hiện tượng thời tiết cực đoan đã ảnh hưởng một cách 
tổng hợp đến năng suất và chất lượng cây trồng. Kết quả nghiên cứu ở Na Rì, Chợ Mới - Bắc 
Kạn, Văn Chấn - Yên Bái, Tân Sơn - Phú Thọ cho thấy tác động của BĐKH có thể làm giảm từ 30 
đến 100% năng suất các loại cây trồng từ đó gây mất an ninh lương thực và tình trạng nghèo 
tiếp diễn (hạn hán làm giảm năng suất ngô trồng trên đồi, trước năm 2000 trồng 1kg ngô 
giống được 360kg ngô bắp; sau năm 2000 trồng 1kg ngô giống thu được 210kg ngô bắp. Ngô 
vụ xuân năng suất giảm từ 450 kg xuống 300 kg ngô bắp/1 kg giống - thảo luận nhóm thôn 
Nà Đon – Thanh Vận).

1.2.1.2. Tác động đến ngành chăn nuôi

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh của vật nuôi. Để chứng minh mối quan hệ nhân 
quả giữa BĐKH và dịch bệnh vật nuôi là điều không dễ dàng. Nhiều nghiên cứu quy nạp rằng 
BĐKH là nguyên nhân quan trọng dẫn đến dịch bệnh trên vật nuôi (Thornton et al., 2007; 

Thornton & Mario, 2008)[23,24]. Kết quả nghiên 
cứu ở vùng núi phía Bắc cho thấy dịch bệnh xảy 
ra nhiều hơn trong những năm gần đây. Qua thảo 
luận nhóm với người dân ở huyện Na Rì, huyện 
Chợ Mới - tỉnh Bắc Kạn; huyện Tân Sơn - tỉnh Phú 
Thọ; huyện Văn Chấn -tỉnh Yên Bái cho thấy dịch 
bệnh xảy ra trên trâu bò và lợn xảy ra ngày càng 
nhiều hơn, đặc biệt trong những năm gần đây, 
thậm chí dịch bệnh xảy ra trên cả gia súc đã được 
tiêm phòng. Thay đổi lượng mưa cũng có thể ảnh 
hưởng rộng đến sự di chuyển dịch bệnh trong 
những năm ẩm ướt. Trong khi đó người nghèo 
sống ở vùng cao không có khả năng tiếp cận 
được với các dịch vụ thú y dẫn đến bùng nổ dịch 
bệnh trên vật nuôi và kết quả tăng tỷ lệ chết ở gia 
súc, gia cầm (Gorforth, 2008)[20]. 

1.2.2. Tác động trong lâm nghiệp
Ngoài các tác động của BĐKH đến trồng trọt và 
chăn nuôi, BĐKH còn tác động đến sản xuất lâm 
nghiệp, rừng và môi trường. Mối quan hệ giữa 
BĐKH và lâm nghiệp là mối quan hệ đan xen khó 
phân biệt được một cách rõ ràng nguyên nhân và 
kết quả. 

Khai thác và sử dụng rừng bất hợp lý góp phần gây nên BĐKH. BĐKH thúc đẩy sự gia tăng 
thiên tai, thông qua các hiện tượng như hạn hán, lũ quét, sạt lở đất gây thiệt hại lớn đến sản 
xuất lâm nghiệp. 

Tác động của BĐKH đến lâm nghiệp được thể hiện thông qua một số khía cạnh sau:

 • Một số loài thực vật không thích ứng kịp với những biến động khí hậu có tính cực đoan 
về nhiệt độ, độ ẩm có thể bị suy giảm hoặc tuyệt chủng. Đáng chú ý là các loài quan 
trọng như trầm hương, pơ mu, hoàng đàn, gụ mật v.v…

 • Nhiệt độ tăng, nhất là nhiệt độ tối cao cùng với các đợt nắng nóng kéo dài xảy ra nhiều 
hơn làm tăng nguy cơ cháy rừng, nhất là trong mùa khô

 • Nắng nóng kéo dài và không có mưa làm cho diện tích cây lâm nghiệp mới trồng phát 
triển chậm hoặc chết sau khi trồng\

 • Các điều kiện khí hậu biến đổi theo chiều hướng xấu đi ở nhiều vùng là cơ hội để sâu 
bệnh, dịch bệnh phát triển

 • Ở những vùng độ ẩm đất giảm do lượng mưa thiếu hụt và bốc hơi tăng, các loại rừng 
rụng lá và chịu hạn cao sẽ phát triển mạnh hơn. Xu hướng nhiệt độ tăng làm cho ranh 
giới các loại rừng nguyên sinh và thứ sinh đều có thể bị dịch chuyển;

1.2.3. Tác động đến sinh kế
BĐKH tăng nguy cơ bùng phát các dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi, thêm vào đó khi dịch 
bệnh diễn ra, thị trường quay lưng lại với sản phẩm chăn nuôi (ép giá bán hoặc người dân 
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không bán được). Điều này, thêm một lần nữa gây thiệt lại lớn cho người chăn nuôi, đặc biệt 
là nông dân nghèo có hoạt động chăn nuôi là nguồn sinh kế chủ yếu.

Rét đậm rét hại xảy ra ở vùng núi phía Bắc vào năm 2008 đã làm chết hơn 60,000 con trâu bò, 
trong đó riêng tỉnh Lào Cai có 18.760 con trâu bò chết (Oxfam International in Vietnam, 2008)
[26], gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế cho người dân

Rét đậm rét hại năm đầu 2008 nhiệt độ xuống dưới 100C kèm theo mưa làm chết 3000 con 
trâu bò, chết 1000ha lúa xuân trên toàn huyện. Rét năm 2012 trên toàn huyện bị chết 2000 
con trâu bò. Dịch Rầy nâu năm 2008 gây ảnh hưởng đến 400ha lúa, làm giảm năng xuất 
xuống còn 50-60%. Lũ cục bộ tại huyện năm 2005, làm chết 32 người, thiệt hại nhiều nhất là 
xã Cát Thịnh, trong huyện có 300ha đất nông nghiệp bị cát sỏi vùi lấp, các năm về sau vẫn bị 
lũ nhưng diện tích ít hơn, chủ  yếu là đất soi bãi (Phòng nông nghiệp huyện Văn Chấn-Yên Bái)

Từ năm 2000 trở lại đây thời tiết, khí hậu có nhiều biến động: rét đậm, rét hại, hạn hán, mưa 
to kèm với lũ lớn, dịch bệnh ở vật nuôi/cây trồng thường xuyên xảy ra gây thiệt hại/giảm 
năng suất cây trồng vật nuôi: Năm 2000 dịch lở mồm long móng ở trâu, bò xảy ra ở 12/16 xã, 
thị trấn (tổng số con mắc bệnh là 817 con, bị chết do bệnh 48 con); Năm 2007, dịch rầy nâu 
gây hại ở cuối vụ Xuân khi lúa đang giai đoạn chín sữa gây ảnh hưởng trên 200ha lúa trên 
toàn huyện. Trước năm 2000 lúa trổ bông mới có rầy nâu, từ 2005 trở lại đây lúa thời kỳ con 
gái đã có rầy làm cho lúa vàng, bên cạnh đó còn có sâu cắn gié, sâu cuốn lá gây hại trên diện 
rộng; Năm 2008 rét đậm rét hại xảy ra trên địa bàn huyện làm chết 500 con trâu, bò; Năm 
2010-2011, rét hại kéo dài làm chết 367 con trâu, bò; Năm 2011, diện tích lúa và ngô bị mất 
trắng do hạn hán trên toàn huyện là 400ha, phòng Nông nghiệp huyện đã vận động bà con 
chuyển sang trồng các cây như lạc, đậu tương, đậu xanh trên các diện tích bị hạn (Phòng 
nông nghiệp huyện Chợ Mới-Bắc Kạn)

Lũ lụt thường xuyên xuất hiện gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn huyện. Mưa to kèm 
theo lũ lớn tháng 5/2009 gây tổn thất về hoa màu, nhà cửa, diện tích nuôi trồng thủy sản, 
toàn huyện có: 57ha lúa bị mất trắng; 2ha lúa bị vùi lấp; 100ha bị ảnh hưởng đến năng suất; 
155ha ngô bị mất trắng. Ước tính tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên toàn huyện là hơn 5 tỷ 
đồng (Phòng nông nghiệp huyện Chợ Mới-Bắc Kạn)

1.2.4. Tác động của BĐKH đến người dân các DTTS
Bên cạnh tác động đến sản xuất nông nghiệp, BĐKH tác động tiêu cực đến các khía cạnh khác 
nhau như tính mạng và sức khỏe, nhà cửa, tài sản, thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội để 
nâng cao kiến thức của đồng bào DTTS miền núi phía Bắc.

Thiên tai ở vùng miền núi phía Bắc ngày càng diễn ra với tần suất cao hơn và cường độ mạnh 
hơn. Theo Báo cáo quốc gia về giảm nhẹ thiên tai ở Việt Nam (2005), trong vòng 10 năm từ 
1994-2003 ở miền núi phía Bắc có 453 người chết và mất tích, 277 người bị thương và hàng 
chục nghìn người bị ảnh hưởng tâm lý và kinh tế; ước tỉnh tổng thiệt hại cơ sở hạ tầng lên 
đến 1,700 tỷ đồng. 

Cùng với những tác động trực tiếp, BĐKH gây ra những tác động gián tiếp như làm cô lập và 
hạn chế tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm, hạn chế sự tiếp cận của người dân đến các 
dịch vụ phúc lợi xã hội từ đó làm cho tính tổn thương ngày càng trầm trọng hơn VD: Sau khi 
thiên tai diễn ra, cả nam và nữ giới đều phải tốn thời gian và sức lực phục hồi cuộc sống của 
gia đình. Nam giới thường làm các việc mang tính sức vóc tuy nhiên phụ nữ thường vất vả 
hơn do vị trí truyền thống của họ trong gia đình, trong khi đó sự đóng góp của phụ nữ không 
được đánh giá một cách xứng đáng do các công việc mà họ làm còn gọi là công việc không 

tên. Điều này càng làm nặng quan điểm phụ nữ chịu trách nhiệm cho các công việc trong gia 
đình. Đồng thời, việc tiêu tốn nhiều thời gian cho các công việc của gia đình cũng làm giảm 
thời gian tiếp cận các sinh hoạt của cộng đồng, tiếp cận các phúc lợi của xã hội và do đó càng 
làm giảm thấp vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Trẻ em không thể đến trường trong 
và sau khi thiên tai diễn ra là hiện thường thấy ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Vùng núi phía Bắc là nơi có tỷ lệ nghèo cao so với cả nước, BĐKH làm trầm trọng thêm tình 
trạng nghèo thông qua việc giảm khả năng sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, từ 
đó giảm khả năng khắc phục hậu quả thiên tai. Hơn thế nữa hạn chế tiếp cận thị trường làm 
hạn chế các hoạt động đa dạng hóa thu nhập (như một hình thức thích ứng với tác động của 
BĐKH, để bù đắp lại những tác động của BĐKH đến nguồn tài nguyên thiên nhiên, nguồn thu 
nhập chính của người dân miền núi).

BĐKH làm hạn chế các nguồn thu nhập tại địa phương, ví dụ giảm diện tích đất canh tác từ đó 
giảm nguồn thu nhập. Để khắc phục tình trạng giảm nguồn thu nhập này một số hộ lựa chọn 
giải pháp di cư lên các thành phố lớn để tìm kiếm công việc làm. Sự di cư này mang lại một số 
ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ gia đình và xã hội. Thông thường nam giới tìm việc tại 
các thành phố lớn, điều này có thể làm tăng tính dễ bị tổn thương của hộ gia đình trong việc 
thích ứng với BĐKH do chỉ có phụ nữ và trẻ em ở nhà.

Ảnh hưởng của BĐKH không giống nhau giữa các nhóm/đối tượng trong xã hội. Nghiên cứu 
các nhóm dễ bị tổn thương và lý do tổn thương có ý nghĩa quan trọng trong việc đề xuất các 
giải pháp thích ứng phù hợp với tác động của BĐKH. Hộ nghèo/người nghèo thường gắn với 
sản xuất nông nghiệp như là một nguồn thu nhập chính, trong khi đó như phân tích ở trên 
sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực dễ bị tổn thương nhất bởi tác động của BĐKH. Hộ nghèo 
thường không có nhiều hoạt động sinh kế do vậy khả năng đa dạng hóa các nguồn thu nhập 
để hạn chế tác động của BĐKH thường thấp. Hơn thế nữa, do hạn chế về nguồn lực nên khả 
năng hồi phục sau khi bị tác động bởi thiên tai của hộ nghèo thường chậm hơn so với các hộ 
khác trong cộng đồng. Đặc biệt, với những hộ nghèo có phụ nữ đơn thân làm chủ hộ, khả 
năng hồi phục còn gặp nhiều khó khăn hơn trong khi đó các chính sách chưa có ưu tiên đặc 
biệt cho nhóm này.

1.3. Thích ứng với BĐKH
1.3.1. Khái niệm
Khí hậu đã và đang biến đổi và có những tác động tiềm tàng, bất lợi đến phát triển, vì thế 
thích ứng với BĐKH trở nên ngày càng quan trọng. Thích ứng là một khái niệm rất rộng và khi 
áp dụng vào lĩnh vực BĐKH nó được dùng trong rất nhiều trường hợp.

Theo Ủy ban Liên chính phủ về Biến đối khí hậu (IPCC) cho rằng: Khả năng thích ứng đề cập 
đến mức độ điều chỉnh có thể trong hành động, xử lý, cấu trúc của hệ thống đối với những 
biến đổi dự kiến có thể xảy ra hay thực sự đã và đang xảy ra của khí hậu. Sự thích ứng có thể là 
tự phát hay được chuẩn bị trước. Như vậy, ở đây vấn đề thích ứng được nói đến chính là mức 
độ điều chỉnh với biến đổi cả về tính tự phát hay chuẩn bị trước.

Còn với nghiên cứu của Burton (1998)[13] lại cho rằng: Thích ứng với khí hậu là một quá trình 
mà con người làm giảm những tác động bất lợi của khí hậu đến sức khỏe, đời sống và sử 
dụng những cơ hội thuận lợi mà môi trường khí hậu mang lại. Ở đây thích ứng là làm thế nào 
giảm nhẹ tác động BĐKH, tận dụng những thuận lợi nếu có thể.
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Theo Thomas (2007)[25], lại cho rằng: Thích ứng có nghĩa là điều chỉnh hoặc thụ động, hoặc 
phản ứng tích cực, hoặc có phòng bị trước, được đưa ra với ý nghĩa là giảm thiểu và cải thiện 
những hậu quả có hại của BĐKH.

Như vậy, thích ứng với BĐKH là sự điều chỉnh hệ thống tự nhiên hoặc con người đối với hoàn 
cảnh hoặc môi trường thay đổi, nhằm mục đích giảm khả năng bị tổn thương do dao động và 
BĐKH hiện hữu hoặc tiềm tàng và tận dụng các cơ hội do nó mang lại. Thích ứng với khí hậu 
hiện nay không đồng nghĩa với thích nghi BĐKH trong tương lai.

1.3.2. Các hình thức thích ứng với BĐKH
Có nhiều biện pháp thích ứng có thể được thực hiện trong việc ứng phó với BĐKH. Báo cáo 
đánh giá lần thứ 2 của Ủy ban liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC, 2007)[22] đã đề cập và 
miêu tả 228 phương pháp thích ứng khác nhau. Cách phân loại phổ biến là chia các phương 
pháp thích ứng ra làm 8 nhóm:

i.  Chấp nhận tổn thất: Các phương pháp thích ứng khác có thể được so sánh với cách phản 
ứng cơ bản là “không làm gì cả”, ngoại trừ chịu đựng hay chấp nhận những tổn thất. Trên 
lý thuyết, chấp nhận tổn thất xảy ra khi bên chịu tác động không có khả năng chống chọi 
lại bằng bất kỳ cách nào (ví dụ như ở những cộng đồng rất nghèo khó, hay ở nơi mà giá 
phải trả cho các hoạt động thích ứng là cao so với sự rủi ro hay là các thiệt hại có thể).

ii.  Chia sẻ tổn thất:Loại phản ứng thích ứng này liên quan đến việc chia sẻ những tổn thất giữa 
một cộng đồng dân cư lớn. Cách thích ứng này thường xảy ra trong một cộng đồng truyền 
thống và trong xã hội công nghệ cao, phức tạp. Trong xã hội truyền thống, nhiều cơ chế 
tồn tại để chia sẻ những tổn thất giữa cộng đồng mở rộng, như là giữa các hộ gia đình, họ 
hàng, làng mạc hay là các cộng đồng nhỏ tương tự. Mặt khác, các cộng đồng lớn phát triển 
cao chia sẻ những tổn thất thông qua cứu trợ cộng đồng, phục hồi và tái thiết bằng các quỹ 
công cộng. Chia sẻ tổn thất cũng có thể được thực hiện thông qua bảo hiểm.

iii.  Làm thay đổi nguy cơ: Ở một mức độ nào đó người ta có thể kiểm soát được những mối 
nguy hiểm từ môi trường. Đối với một số hiện tượng “tự nhiên” như là lũ lụt hay hạn hán, 
những biện pháp thích hợp là công tác kiểm soát lũ lụt (đập, mương, đê). Đối với BĐKH, 
có thể điều chỉnh thích hợp làm chậm tốc độ BĐKH bằng cách giảm phát thải khí nhà 
kính và cuối cùng là ổn định nồng độ khí nhà kính trong khí quyển. Theo hệ thống của 
Công ước khung của liên hiệp quốc về BĐKH (UNFCCC), những phương pháp được đề 
cập đó được coi là sự giảm nhẹ BĐKH và là phạm trù khác với các biện pháp thích ứng.

iv.  Ngăn ngừa các tác động: Là một hệ thống các phương pháp thường dùng để thích ứng 
từng bước và ngăn chặn các tác động của biến đổi và bất ổn của khí hậu. Ví dụ trong lĩnh 
vực nông nghiệp, thay đổi trong quản lý mùa vụ như tăng tưới tiêu, chăm bón thêm, kiểm 
soát côn trùng và sâu bệnh gây hại.

v.  Thay đổi cách sử dụng: Khi những rủi ro của BĐKH làm cho không thể tiếp tục các hoạt 
động kinh tế hoặc rất mạo hiểm, người ta có thể thay đổi cách sử dụng. Ví dụ, người nông 
dân có thể thay thế sang những cây chịu hạn tốt hoặc chuyển sang các giống chịu được 
độ ẩm thấp hơn.

vi.  Thay đổi/chuyển địa điểm: Một sự đối phó mạnh mẽ hơn là thay đổi/chuyển địa điểm của 
các hoạt động kinh tế. Có thể tính toán thiệt hơn, ví dụ di chuyển các cây trồng chủ chốt 
và vùng canh tác ra khỏi khu vực khô hạn đến một khu vực mát mẻ thuận lợi hơn và thích 
hợp hơn cho các cây trồng trong tương lai.

vii.  Nghiên cứu:Quá trình thích ứng có thể được phát triển bằng cách nghiên cứu trong lĩnh 
vực công nghệ mới và phương pháp mới về thích ứng.

viii.  Giáo dục, thông tin và khuyến khích thay đổi hành vi: Một kiểu hoạt động thích ứng khác 
là sự phổ biến kiến thức thông qua các chiến dịch thông tin công cộng và giáo dục, dẫn 
đến việc thay đổi hành vi. Những hoạt động đó trước đây ít được để ý đến và ít được ưu 
tiên, nhưng tầm quan trọng của chúng tăng lên do cần có sự hợp tác của nhiều cộng 
đồng, lĩnh vực, khu vực trong việc thích ứng với BĐKH.

Như vậy, sự thích ứng diễn ra cả ở trong tự nhiên và hệ thống kinh tế xã hội của con người. 
Thích ứng với BĐKH, điều quan trọng chính là sự phù hợp với điều kiện tự nhiên và khả năng 
kinh tế, phong tục tập quán của con người ở mỗi vùng miền khác nhau.

1.4. Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng
1.4.1. Thích ứng với BĐKH dựa vào cộng đồng ở Việt Nam
Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng là một cách tiếp cận quan trọng trong ứng 
phó với biến đổi khí hậu, nhất là ở các nước đang phát triển. Biến đổi khí hậu tác động khác 
nhau lên mỗi khu vực địa lý, với mỗi đối tượng và nguồn sinh kế. Do vậy, chỉ có dựa vào cộng 
đồng thì mới hiểu rõ những tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu với họ và do đó mới có 
các giải pháp phù hợp đặc trưng và làm lợi cho chính họ. 

Thích ứng với BĐKH dựa vào cộng đồng là một quá trình hướng tới cộng đồng, dựa vào 
những ưu tiên, nhu cầu, kiến thức và khả năng của cộng đồng nhằm trao quyền cho họ trong 
việc lập kế hoạch để ứng phó với những tác động của BĐKH. Đồng thời, thích ứng với biến 
đổi khí hậu dựa vào cộng đồng cố gắng tính đến tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu lên 
sinh kế và giảm tình trạng dễ bị tổn thương với thiên tai bằng cách sử dụng tri thức bản địa 
và kiến thức khoa học về biến đổi khí hậu và tác động có thể có của nó. 

Ở Việt Nam, trong các chương trình, chính sách cấp Quốc gia như Chương trình Mục tiêu 
Quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu cũng rất khuyến khích, ủng hộ các hoạt động thích ứng 
BĐKH dựa vào cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn cần có những hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cụ thể để 
việc triển khai được thực hiện hiệu quả trên thực tế.

1.4.2. Khung thích ứng biến đối khí hậu dựa vào cộng đồng
BĐKH chỉ là một trong nhiều thách thức mà người nghèo phải đối mặt. Để có thể giảm nhẹ 
tình trạng dễ bị tổn thương một cách hiệu quả, việc thích ứng với biến đổi khí hậu phải là 
một phần trong công tác ứng phó tổng thể với biến đổi khí hậu và có mục đích xây dựng khả 
năng chống đỡ và phục hồi để cộng đồng đứng vững trước một loạt những cú sốc và căng 
thẳng mà họ phải đối mặt.

Những biện pháp truyền thống đối phó với BĐKH như xây dựng hệ thống đê, mương, các 
công trình điều tiết và phân lũ, dự báo thời tiết … đang được khai thác tích cực. Tuy nhiên, 
những chiến lược thích ứng với BĐKH hiện nay sẽ thay đổi khái niệm thích ứng chuyển từ bị 
động đối phó thành chủ động phòng ngừa, đưa những ảnh hưởng tiềm ẩn của BĐKH như 
là một chỉ dẫn quan trọng cho việc hoạch định chính sách, khác với kiểu thích ứng “trông và 
chờ” truyền thống.

Thích ứng dựa vào cộng đồng (CBA) đòi hỏi cách tiếp cận tổng hợp, kết hợp giữa kiến thứcbản 
địa với các chiến lược tiên tiến nhằm giải quyết tình trạng dễ bị tổn thương trong khi vẫn tăng 
cường năng lực thích ứng để đối mặt với những thách thức và biến động mới. Thích ứng dựa 
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vào cộng đồng liên quan đến 4 chiến lược:

i)  Thúc đẩy các chiến lược sinh kế có khả năng chống đỡ và phục hồi, cùng lúc kết hợp với 
đa dạng hóa nguồn thu nhập và nâng cao năng lực lập kế hoạch và quản lý rủi ro;

ii)  Các chiến lược giảm nhẹ rủi ro do thiên tai để giảm tác động của hiểm họa, đặc biệt là lên 
những hộ gia đình và cá nhân dễ bị tổn thương;

iii)  Nâng cao năng lực cho xã hội đân sự tại địa phương và các cơ quan chính phủ để họ có 
thể hỗ trợ tốt hơn các cộng đồng, hộ gia đình và cá nhân trong nỗ lực ứng phó với biến 
đổi khí hậu của nhóm các đối tượng này

iv)  Vận động chính sách và huy động xã hội để giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của 
tình trạng dễ bị tổn thương, chẳng hạn như quản trị kém, thiếu sự kiểm soát đối với các 
nguồn lực, hoặc tiếp cận hạn chế tới các dịch vụ cơ bản.

Hình 1.2: Cách thức tiếp cận trong thích ứng với BĐkH dựa vào cộng đồng - CBA, CArE 
(2009)

1.4.3. Bài học và thách thức trong thích ứng dựa vào cộng đồng
Bài học kinh nghiệm:

 •  Xây dựng năng lực đòi hỏi thời gian, không chỉ đối với cán bộ mà cả đối với đối tác.

 •  Công cụ và phương pháp sẽ phải điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh, đặc biệt là khi 
làm việc với đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng sâu vùng xa.

 • Hiểu được nguyên nhân sâu xa gây ra tính dễ bị tổn thương, và tính dễ bị tổn thương 
của các đối tượng khác nhau cần các giải pháp bổ trợ.
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 • Nghiên cứu, phân tích sâu hơn cần được tiến hành để đánh giá khả năng thích ứng, 
ví dụ đánh giá các giống cây bản địa, các mô hình, kế hoạch mùa vụ và các giống cây 
chống chịu các điều kiện khí hậu bất lợi.

 • Đang trong quá trình học hỏi và các hoạt động thích ứng chỉ mới bắt đầu thực hiện và 
có thể còn quá sớm để đánh giá ở cấp cộng đồng.

Thách thức:

Mặc dù thích ứng dựa vào cộng đồng mới được phát triển gần đây và một số bài học đã được 
đúc kết như đòi hỏi cách tiếp cận tổng hợp, kết hợp kiến thức bản địa và kiến thức khoa học... 
Nhưng đã xuất hiện những thách thức nhất định như mức độ tin cậy của nguồn thông tin và 
dữ liệu về BĐKH, chất lượng quá trình tham vấn trong thích ứng dựa vào cộng đồng, nhân 
rộng mô hình, kiểm tra và đánh giá. 

Các hình thức tham gia của cộng đồng địa phương:

i)  Tham gia bị động: Người tham gia được thông báo về những gì đã, đang và sẽ xảy ra. 
Những thông tin này được cung cấp bởi chính quyền địa phương hay từ những dự án. 
Tuy nhiên, không có sự lắng nghe những ý kiến phản hồi từ cộng đồng. Những thông tin 
được đem ra chia sẻ thuộc về những chuyên gia bên ngoài. 

ii)  Tham gia bằng cách cung cấp thông tin: Người dân tham gia bằng cách trả lời các câu 
hỏi được đưa ra bởi các nghiên cứu viên thực địa bằng phương pháp bảng hỏi hay các 
phương pháp tương tự. Người dân địa phương không có cơ hội tham gia vào quá trình 
tìm ra kết quả, cũng như kiểm chứng tính chính xác. 

iii)  Tham gia thông qua thảo luận: Người tham gia cùng thảo luận và các nhà khoa học/
điều tra nghe những quan điểm này. Những nhà khoa học này sẽ xác định các vấn đề và 
giải pháp, có thể có sự điều chỉnh nhỏ từ những phản hồi của người dân. Tuy nhiên, quá 
trình tham vấn cộng đồng này lại không bao gồm quá trình ra quyết định, và những nhà 
khoa học này không bắt buộc phải xem xét tới quan điểm của cộng đồng. 

iv)  Tham gia với những động cơ về mặt vật chất: Mọi người tham gia bằng các cung cấp 
nguồn lực (như nhân lực) để đổi lại với thức ăn, tiền mặt hay các giá trị vật chất tương 
tự. Nhiều nghiên cứu triển khai trên đồng ruộng rơi vào trường hợp này khi người dân 
nhường đất canh tác cho các nhà khoa học, nhưng họ lại không tham gia vào quá trình 
triển khai thử nghiệm hay học hỏi. Do đó, có thể thấy là, mọi người cũng sẽ kết thúc việc 
tham gia nếu các động cơ vật chất không còn. 

v)  Tham gia ở chức năng nhất định: Người dân tham gia bằng cách lập những nhóm phù 
hợp với những yêu cầu đặt ra trước đó của dự án. Sự tham gia này không phải ngay từ giai 
đoạn đầu quá trình lập kế hoạch của dự án mà thường sau khi những quyết định quan 
trọng đã được thông qua. Phương thức này có tính phụ thuộc nhiều vào những đối tượng 
bên ngoài hơn là chính cộng đồng. 

vi)  Tham gia có tính tương tác: Sự tham gia của cộng đồng ngay từ đầu quá trình xây dựng 
dự án ở địa phương. Do đó, họ có thể có những quyết định liên quan tới các kế hoạch 
hành động,và thiết lập một tổ chức chính quyền địa phương mới – hay tăng cường năng 
lực cho chính quyền hiện tại. Nó có xu hướng liên quan tới phương pháp nghiên cứu 
mang tính liên ngành - tức là xem xét tới nhiều quan điểm khác nhau, áp dụng quá trình 
nghiên cứu tổng hợp và có cấu trúc. Nhóm tham gia này đại diện cho quyết định của 
cộng đồng, do đó đảm bảo cộng đồng có tác động trong việc duy trì cơ cấu tổ chức hay 
thực hiện chính sách. 
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PHẦN 2: 
KIẾN THỨC BẢN ĐỊA TRONG THÍCH 
ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

2.1. Kiến thức bản địa
2.1.1. Khái niệm
Cho tới nay, khái niệm KTBĐ hay tri thức địa phương vẫn được định nghĩa theo 
nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào các lĩnh vực chuyên môn hay theo các 
mục đích sử dụng. Mặc dù, sử dụng các tên gọi khác nhau nhưng đối tượng 
KTBĐ được nghiên cứu luôn là một hệ thống các tri thức đặc hữu của cộng đồng 
người địa phương liên quan đến cách cộng đồng này quan hệ với môi trường tự 
nhiên xung quanh.

Theo định nghĩa chung của tổ chức UNESCO, thuật ngữ “kiến thức bản địa hay 
tri thức địa phương” dùng để chỉ những thành phần tri thức hoàn thiện được 
duy trì, phát triển trong một thời gian dài với sự tương tác qua lại rất gần gũi 
giữa con người với môi trường tự nhiên. Đó là một phần của tổng hoà văn hoá, 
tập hợp những hiểu biết tri thức bao gồm hệ thống ngôn ngữ, cách định danh 
và phân loại, phương thức sử dụng tài nguyên, các hoạt động sản xuất, các lễ 
nghi, giá trị tinh thần và thế giới quan ... Những tri thức này là cơ sở để đưa ra 
những quyết định về nhiều phương diện cơ bản của cuộc sống hàng ngày tại 
địa phương như săn bắn, hái lượm, đánh cá, canh tác và chăn nuôi, sản xuất 
lương thực, nước, sức khoẻ và sự thích nghi với những thay đổi của môi trường 
và xã hội. Hơn nữa, trái với kiến thức chính thống, những kiến thức không chính 
thống được truyền miệng từ đời này sang đời khác và rất hiếm khi được ghi 
chép lại.

Theo Lê Trọng Cúc và cộng sự (1999)[6], “Tri thức địa phương được tích luỹ qua 
kinh nghiệm to lớn nhờ tiếp xúc chặt chẽ với thiên nhiên, dưới áp lực chọn lọc, 
trong quá trình tiến hoá của sinh quyển và dần dần trở thành văn hoá truyền 
thống”.

Theo Ngô Đức Thịnh gọi tri thức địa phương là “Tri thức dân gian” và cho rằng, 
“đó là kinh nghiệm của con người tích luỹ được qua quá trình hoạt động lâu dài 
nhằm thích ứng và biến đổi môi trường tự nhiên và xã hội, phục vụ cho lợi ích 
vật chất và tinh thần cho bản thân” (Ngô Đức Thịnh: Văn hoá vùng và phân vùng 
văn hoá Việt Nam, H, 1996)[8].

Một cách khái quát có thể  hiểu: KTBĐ hay (kiến thức địa phương hoặc tri thức 
địa phương) là hệ thống tri thức mà người dân ở một cộng đồng tích lũy và 
phát triển dựa trên kinh nghiệm, đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn và thường 
xuyên thay đổi để thích nghi với môi trường, văn hóa xã hội của cộng đồng.

Mô hình Đỗ xanh thích ứng hạn - Ảnh: Lưu Văn Thanh
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2.1.2. Đặc điểmcủa kiến thức bản địa
 •  Dựa trên kinh nghiệm: Được hình thành trong quá trình nghiệm sinh (trải nghiệm và 

đúc kết thành tri thức).

 •  Thường xuyên được kiểm nghiệm qua hàng thế kỷ sử dụng: Luôn có sự chọn lọc 
trong quá trình vận động của cuộc sống.

 •  Thích nghi với đặc điểm văn hoá và môi trường: Phù hợp với môi trường tự nhiên và xã 
hội của các cộng đồng người. Phản ánh một đặc tính phổ biến của văn hoá là đồng quy 
(các cộng đồng người sinh sống trong các điều kiện tự nhiên giống nhau, sẽ có các đặc 
điểm văn hoá tương đồng).

 •  Năng động và luôn thay đổi: Không phải là một cấu trúc nhất thành bất biến, luôn có 
sự tích hợp sau quá trình phát triển tự thân hoặc tiếp biến văn hoá (theo Mai Thanh Sơn 
và cộng sự)

2.1.3. Các loại hình kiến thức bản địa
Theo Anon, (1999)IIRR [9]KTBĐ có thể phân ra các loại hình như sau:

Thông tin

Hệ thống thông tin về cây cỏ, thực vật có thể được trồng trọt hay canh tác tốt cùng tồn tại 
với nhau trên cùng một diện tích canh tác nhất định hay những chỉ số về thực vật. Các câu 
chuyện, thông điệp được truyền lại bằng các vết đục, chạm khắc hay viết trên các thẻ trúc các 
dạng lưu truyền dân gian, hệ thống trao đổi thông tin truyền thống.

kỹ thuật công nghệ

KTBĐ bao gồm kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi, và phương pháp lưu trữ giống, chế biến 
thức ăn, kỹ năng chữa bệnh cho người và gia súc, gia cầm.

Tín ngưỡng

Tín ngưỡng có thể đóng vai trò cơ bản trong sinh kế, chăm sóc sức khỏe và quản lý môi 
trường của con người. Những cánh rừng thiêng (rừng ma) được bảo vệ với những lý do văn 
hóa. Những lý do này có thể duy trì những lưu vực rộng lớn đầy sức sống. Những lễ hội tôn 
giáo có thể là cơ hội bổ sung thực phẩm, dinh dưỡng cho những cư dân địa phương khi mà 
khẩu phần thường nhật của họ là rất ít ỏi.

Công cụ 

KTBĐ được thể hiện ở những công cụ lao động trang bị cho canh tác và thu hoạch mùa màng. 
Công cụ nấu nướng cũng như sự thực hiện các hoạt động đi kèm.

Vật liệu

KTBĐ được thể hiện với vật liệu xây dựng, vật liệu làm đồ gia dụng cũng như tiểu thủ công 
nghiệp truyền thống.

kinh nghiệm

Người nông dân thường tích lũy kinh nghiệm trong quá trình canh tác, giới thiệu các nguyên 
liệu giống mới cho hệ thống canh tác đặc hữu. Nhiều kết quả chữa bệnh đặc biệt được tích 
lũy qua kinh nghiệm sử dụng nguồn thực vật địa phương.

Tài nguyên sinh học

KTBĐ được thể hiện thông qua quá trình 
chọn giống vật nuôi và các loại cây trồng.

Tài nguyên nhân lực

Nhiều “chuyên gia” có kinh nghiệm như thầy 
lang, thợ rèn ... có thể coi như đại diện của 
dạng KTBĐ. KTBĐ trong dạng này có thể 
thấy ở các tổ chức địa phương như nhóm họ 
tộc, hội đồng già làng trưởng tộc, các nhóm 
tổ chia sẻ hoặc đổi công.

Giáo dục

Phương pháp truyền thụ kiến thức truyền 
thống, cách truyền nghề cho các thợ học 
việc, học hỏi thông qua sự quan sát và những 
thực nghiệm, thực hành tại chỗ.

2.2. Giá trị  và vai trò của kiến thức 
bản địa trong thích ứng với BĐKH 
dựa vào cộng đồng

 • Sự đa dạng về hệ thống cây trồng, 
vật nuôi trong hệ thống góp phần cải 
thiện và duy trì các dịch vụ hệ sinh 
thái, tăng cường khả năng thích ứng 
với BĐKH, giảm tính dễ bị tổn thương 
tại cộng đồng.

 • Sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi bản địa có khả năng thích ứng cao với điều kiện 
tự nhiên tại địa phương do các giống bản địa đã được chọn lọc và kiểm nghiệm qua 
thời gian và được cộng đồng chấp nhận. Các giống cây trồng/vật nuôi bản địa thường 
có khả năng chống chịu tốt, ít bị dịch bệnh hơn so với các giống mới và không yêu cầu 
đầu tư thâm canh cao phù hợp với nhiều người kể cả người nghèo.

 • KTBĐ là nền tảng cơ bản cho sự tự cung tự cấp và tự quyết của người dân giúp cho 
người dân chủ động, ít bị phụ thuộc vào bên ngoài giảm tình trạng dễ bị tổn thương 
tại cộng đồng do BĐKH gây ra.

 • Người dân đã quen với các kỹ thuật bản địa nên họ có thể hiểu, vận dụng và duy trì các 
kỹ thuật đó tốt hơn so với các kỹ thuật mới đưa vào từ bên ngoài nên kinh nghiệm và 
tiếng nói của cộng đồng được phát huy và sử dụng có hiệu quả.

 • KTBĐ cung cấp thêm các giải pháp, lựa chọn trong quá trình thích ứng với BĐKH. Nhờ 
đó, mà người dân địa phương có thêm các lựa chọn khi đưa ra các giải pháp, mô hình 
phù hợp với cộng đồng nhằm thích ứng với BĐKH thay vì phụ thuộc vào các yếu tố từ 
bên ngoài (giống, kỹ thuật mới)(ADC, Báo cáo nghiên cứu Kiến thức bản địa thích ứng 
với Biến đổi khí hậu, 2013)[1].
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2.3. Kiến thức bản địa của người dân trong sản xuất nông nghiệp thích 
ứng BĐKH
Khái niệm thích ứng với BĐKH là một cụm từ mới được đưa vào trong truyền thông và các 
hoạt động của các chương trình và dự án ở Việt Nam cũng như các tỉnh MNPB. Các hoạt động 
thích ứng với BĐKH đã được hình thành, tích lũy và lưu truyền nhiều thế hệ trong các cộng 
đồng dân tộc thiếu số. Hoạt động sinh kế của người DTTS chủ yếu dựa vào sản xuất nông 
nghiệp, vì vậy, KTBĐ đóng vai trò quan trọng trong phát triển bền vững ngành nông nghiệp 
thích ứng BĐKH. 

Hiện nay KTBĐ được áp dụng phổ biến trong sản xuất nông nghiệp là sử dụng các giống cây 
trồng và vật nuôi bản địa. Vũ Văn Liết và cộng sự (2011)[7] đã chỉ ra rằng cộng đồng người 
Thái ở MNPB đang sử dụng rất phổ biến các giống bản địa bao gồm: 7 giống cây lương thực 
thực phẩm, 13 giống cây rau quả, 7 giống gia cầm và 9 giống gia súc. Tác giả cũng cho rằng 
các cộng đồng dân tộc thiểu số MNPB đang quản lý và sử dụng một tập đoàn giống cây trồng 
và vật nuối rất phong phú và rất có giá trị cho sản xuất nông nghiệp do có tính chống chịu 
cao với các điều kiện bất lợi. Ví dụ: cộng đồng người Tày ở Bắc Kạn đang sử dụng tới 20 giống 
cây trồng và 3 giống vật nuôi bản địa phổ biến, trong khi đó cộng đồng người Dao ở Bắc Kạn 
cũng đang sử dụng tới 19 giống cây trồng và 4 giống vật nuôi bản địa trong phát triển sinh 
kế của mọi gia đình. Các giống bản địa này đang góp phần quan trọng giúp cho sản xuất của 
người dân giảm nhẹ được những tác động của hiện tượng thời tiết cực đoan và biến đổi khí 
hậu gây ra.

KTBĐ còn được ứng dụng nhiều trong kỹ thuật canh tác ở điều kiện thời tiết khí hậu cực đoan. 
Với điều kiện canh tác chủ yếu trên đất dốc nhiều biện pháp kỹ thuật truyền thống đã được 
áp dụng để hạn chế xói mòn đất do mưa to như tạo ruộng bậc thang, xếp đá tạo đường đồng 
mức, để băng cỏ tự nhiên theo đường đồng mức, trồng xen canh để che phủ mặt đất. Đặc 
biệt kỹ thuật bản địa tưới nước và giữ nước trong điều kiện địa hình đồi núi phức tạp đã được 
áp dụng rất phổ biến ở nhiều cộng đồng DTTS như làm guồng, cọn tát nước, ống bương dẫn 
nước,đào giếng tại ruộng giữ nước..v.v đã giúp cho cây trồng tránh được khô hạn. Đặc biệt 
những kiến thức về thời vụ gieo trồng và dự báo thời tiết khi hậu bất lợi đã giúp cho các cộng 
đồng DTTS giảm thiệu thiệt hại do thiên tai. (Ví dụ: người Dao cho biết “Khi thấy trâu đang thả 
trong rừng mà bỏ chạy về nhà là trời sắp có mưa to chuẩn bị tránh lũ. Hay mặt nước ao đang 
bình thường chuyển sang màu xanh rêu 2-3 ngày là trời sẽ mưa to...”). KTBĐ giúp cho việc sản 
xuất nông nghiệp của cộng đồng các DTTS được phát triển bền vững qua nhiều thế hệ.

 

Mô hình Gừng, cây dược liệu xen Chuối tây thích ứng hạn trên đất dốc - Ảnh: Bùi Tuấn Tuân
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PHẦN 3: 
PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ
THU THẬP KIẾN THỨC BẢN ĐỊA  
TRONG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI
KHÍ HẬU DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

3.1. Tiến trình xác định các mô hình sản xuất sử dụng KTBĐ 
thích ứng BĐKH dựa vào cộng đồng
Tiến trình xác định các mô hình sản xuất sử dụng kiến thức bản địa thích ứng 
BĐKH dựa vào cộng đồng thực chất chính là tiến trình xác định sinh kế chống 
chịu BĐKH nhưng tập trung vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp có sử 
dụng kiến thức bản địa. Tiến trình này thường gắn liền với hoạt động phân tích 
tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu (CVCA). 
Việc xác định các mô hình sản xuất sử dụng KTBĐ thích ứng BĐKH dựa vào cộng 
đồng có thể linh hoạt triển khai theo 2 cách

(1)    Thực hiện đánh giá CVCA trước và sau đó tổ chức nghiên cứu sâu về xác 
định và sử dụng kiến thức bản địa trong các mô hình sản xuất thích ứng 
BĐKH dựa vào cộng đồng: Phương pháp này giúp việc nghiên cứu về kiến 
thức bản địa được sâu và tập trung nhưng đòi hỏi nguồn lực con người và 
tài chính lớn hơn để triển khai

(2)    Kết hợp cùng đánh giá CVCA bằng cách đưa các câu hỏi liên quan đến kiến 
thức bản địa lồng ghép ngay vào câu hỏi CVCA. Phương pháp này giúp tiết 
kiệm nguồn lực, có kết quả nhanh hơn nhưng khiến đánh giá CVCA bị kéo 
dài và phần thảo luận cũng khó tập trung hơn do đó đòi hỏi khả năng điều 
hành linh hoạt.

Mô hình Đỗ xanh thích ứng hạn - Ảnh: Lê Văn Việt
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 • Tìm hiểu và xác định thông tin/kinh nghiệm tại cộng đồng/địa phương thông qua làm 
việc với cộng đồng.

 • Ghi chép lại tất cả thông tin/kinh nghiệm của người dân địa phương có liên quan đến 
vấn đề đã được xác định. 

 • Đánh giá thông tin đã thu thập được: Tính phù hợp, khả năng áp dụng, hiệu quả…

            Ví dụ: Giống bản địa, kỹ thuật canh tác hay biện pháp phòng trừ sâu bệnh….

Bước 2: Đánh giá hiệu quả và tính bền vững của kiến thức bản địa với BĐkH

 • Trong các KTBĐ thu thập được tại cộng đồng không phải KTBĐ nào cũng hữu dụng và 
đặc biệt là có khả năng thích ứng với BĐKH cũng như khả năng tồn tại bền vững thậm 
chí có những kiến thức còn có hại trong phát triển bền vững. Vì vậy cần sàng lọc để tìm 
ra các KTBĐ có lợi trong thích ứng với BĐKH.

 • Khi đánh giá KTBĐ trong thích ứng với BĐKH cần tìm hiểu rõ những lý do tại sao người 
dân sử dụng các KTBĐ này để thích ứng với BĐKH. KTBĐ này thích ứng như thế nào đối 
với BĐKH. Ví dụ ta có thể hỏi:  

 • Những giống/kỹ thuật địa phương anh/chị đang sử dụng thích nghi như thế nào với 
các hiện tượng thời tiết cực đoan (như hạn hán, rét đậm rét hại kéo dài…). Ai (nam giới 
hay phụ nữ) là người tham gia canh tác/chăm sóc (đối với vật nuôi) trong toàn bộ quá 
trình? Việc tham gia này có tốn nhiều công sức củangười làm không? Có thể có cách 
nào phân công công việc phù hợp cho cả nam giới và phụ nữ để không phải là gánh 
nặng cho một bên nào hay không?

 • Từ đó ta xác định được đặc điểm thích ứng của KTBĐ với BĐKH. Nếu KTBĐ có lợi cho 
cộng đồng trong việc thích ứng với BĐKH và phát triển bền vững ta có thể phát triển 
KTBĐ đó.

Bước 3: Thử nghiệm kiến thức bản địa 

 • Thông thường thì KTBĐ có hiệu quả, nhưng vẫn có thể cải tiến được. Sự cải tiến giúp 
nâng cao hiệu quả của KTBĐ (những thay đổi nhỏ trong một hệ thống có thể nâng cao 
hiệu quả của hệ thống).

Bước 1: Xác định kiến thức bản địa thích hợp

Phân tích tình trạng dễ bị tổn 
thương và khả năng (trước hoặc 

cùng các bước xác định kTBĐ)              

Bước 1: Xác 
định kiến thức 
bản địa thích 

hợp

Bước 2: Đánh giá 
hiệu quả và tính 

bền vững của 
kiến thức bản địa 

với BĐKH

Bước 3: Thử 
nghiệm kiến thức 

bản địa

Bước 4: Thực hiện 
mô hình sử dụng 
KTBĐ trong thích 

ứng với BĐKH

 • Các thử nghiệm có thể tiến hành theo cách nghiên cứu, thử nghiệm thực tế tại địa 
phương, nghiên cứu tại đồng ruộng …..

 • Thử nghiệm để kết hợp, vận dụng linh hoạt và hiệu quả giữa KTBĐ và kiến thức mới 
(kiến thức khoa học kỹ thuật) để nâng cao giá trị của KTBĐ trong thích ứng với BĐKH.

 • Có những KTBĐ có hiệu quả mà không thể cải tiến được hoặc không cần cải tiến vẫn 
tiến hành sử dụng một cách thỏa đáng.

Bước 4: Thực hiện mô hình sử dụng kTBĐ trong thích ứng với BĐkH

 • Các KTBĐ sau khi được thu thập và khẳng định được giá trị trong thích ứng với BĐKH sẽ 
được sử dụng vào thực tiễn tại địa phương.

 • KTBĐ được sử dụng trong thích ứng với BĐKH của địa phương giúp người dân dễ áp 
dụng và nhân rộng.

 • Các kinh nghiệm của cộng đồng sẽ được phát huy, nâng cao khả năng làm chủ của 
cộng đồng trong thích ứng với BĐKH.

3.2. Công cụ thu thập KTBĐ thích ứng BĐKH dựa vào cộng đồng
3.2.1. Phương pháp nghiên cứu
Hình 3.1: sơ đồ phương pháp nghiên cứu

3.2.1.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp

 • Các Báo cáo nghiên cứu trước về KTBĐ

 • Kịch bản BĐKH và số liệu về khí tượng thủy văn (nhiệt độ, lượng mưa) theo năm (tối 
thiểu 30 năm).

 • Kế thừa các nghiên cứu KTBĐ trong khu vực và thế giới (tổng quan nghiên cứu, giá trị 
KTBĐ)

 • Phân tích chính sách…

Phương pháp 
nghiên cứu

Nghiên cứu         
tài liệu

Các nghiên cứu trước về 
KTBĐ

Thông số thời tiết khí hậu 
của vùng

Phân tích chính sách

Thảo luận nhóm

Phỏng vấn sâu người dân

Phỏng vấn chuyên gia

Kịch bản BĐKH

Nghiên cứu         
thực địa

Tổ chức               
hội thảo
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3.2.1.2. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp

 • Sử dụng các phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA) 

 • Điều tra hộ: Chọn hộ khảo sát, kết hợp giữa khảo sát và phỏng vấn sâu 

 • Thảo luận nhóm: Chọn nhóm đại diện cho cộng đồng để thảo luận

 • Quan sát: Kết hợp khảo sát mặt cắt địa hình, phỏng vấn để kiểm tra lại thông tin

3.2.2. Các công cụ thu thập KTBĐ thích ứng với BĐKH
3.2.2.1. Khảo sát mặt cắt địa hình

Mục đích:

 • Mặt cắt địa hình là công cụ hữu hiệu để nắm được kinh nghiệm, KTBĐ của người dân 
địa phương về việc sử dụng đất, tài nguyên thiên nhiên.

 • Các khó khăn và giải pháp đang được người dân thực hiện. 

Hướng dẫn thu thập thông tin:

 • Thảo luận với người cung cấp thông tin chính - người có hiểu biết và sẵn sàng tham 
gia về những thông tin cần thu thập từ cuộc khảo sát địa phương (Đất đai, địa hình, sự 
phân bố cây trồng/vật nuôi, khó khăn, thuận lợi...). Yêu cầu lựa chọn cả nam giới và phụ 
nữ và khi thực hiện thảo luận. Nếu phụ nữ địa phương ngại nói hoặc ít tham gia các 
hoạt động tương tự hơn so với nam giới thì nên tách nhóm nữ riêng.

 • Xác định trên bản đồ một tuyến đường để tiến hành đi khảo sát theo kiểu lát cắt.

Các thông tin thu thập được ghi chép/tổng hợp vào bảng 3.1 và 3.2

 • Những thuận lợi, khó khăn của cộng đồng tại địa phương

 • Các điều kiện tự nhiên (đất đai, địa hình….)

 • Sự phân bố các loại cây trồng/vật nuôi theo địa hình, đất đai

 •  Biểu hiện BĐKH, thiên tai vàđịađiểm thường 
bịảnh hưởng từ những rủi ro thiên tai (hạn, lũ 
lụt, sạt lở…)

 • Giống cây trồng/vật nuôi bản địa?

 •  Đặc điểm của các loại cây trồng vật nuôi, khả 
năng thích ứng với điều kiện địa phương 
(BĐKH)

 •  Các kinh nghiệm của người dân đang áp dụng 
trong canh tác cây trồng vật nuôi

 • Cơ sở  người dân bố trí cây trồng vật nuôi?

 •  Vì sao người dân có cách bố trí cây trồng vật 
nuôi như khảo sát.

Bảng 3.1: Bảng phân bố cây trồng theo địa hình/loại đất

rừng tự 
nhiên

ruộng 
bậc 

thang

Vườn 
nhà

Nương 
chè

Đất 
trống

Nương 
rẫy

rừng 
trồng

Điều kiện 
tự nhiên

Đất màu 
đen, còn 
tốt, pha 
sỏi, hơi 
chua

Đất màu 
vàng, 
dày 25 
cm, xấu 
hơi chua

Đất dày 
25 cm, 
màu đen 
pha cát, 
sỏi, xấu, 
hơi chua

Đất màu 
đen xám, 
dày 35 
cm, còn 
tốt, chua, 
độ dốc 
cao

Đất màu 
vàng 
nhạt, 
dày 20 
cm, xấu, 
bạc màu, 
chua, 
dốc lớn

Đất pha 
cát sỏi, 
xấu, 
chua, độ 
dốc cao

Phân bố 
cây trồng/ 
vật nuôi

Các 
loài cây 
chính: 
Quế, 
kháo, sồi, 
vầu

Lúa, 
ngô, đậu 
tương, 
lạc…

Cây ăn 
quả chủ 
yếu: đào, 
mận, 
hồng, 
vải, bưởi, 
chuối.

Chè 
cổ thụ 
giống địa 
phương

Bỏ 
hoang, 
nhiều cỏ 
dại và 
cây bụi

Trồng 
ngô, 
sắn, đậu. 
Giống 
địa 
phương

Xoan địa 
phương, 
keo…

Biểu hiện 
của BĐKH, 
RRTT

Hạn hán, 
rét đậm, 
rét hại, 
nắng 
nóng

Rét đậm, 
rét hại, 
nắng 
nóng

Hạn hán, 
rét đậm, 
rét hại, 
nắng 
nóng

Sạt lở đất Hạn hán, 
rét đậm 
rét hại

Hạn hán, 
rét đậm, 
rét hại, 
nắng 
nóng

Khó khăn Thiếu 
nước

Không 
chủ 
động 
nước 
tưới

Vườn 
nhỏ, 
thiếu 
giống 
cây con 
tốt,

KT chế 
biến 
kém, 
thiếu nơi 
tiêu thụ

Thiếu 
giống 
tốt, phân 
bón. Xói 
mòn 
mạnh

Các giải 
pháp 
hướng tới

Trồng 
xen cây 
dược liệu 
dưới tán

Trồng 
các 
giống địa 
phương 
chịu hạn 
tốt
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Bảng 3.2: kTBĐ về canh tác trên các loại đất/địa hình

Hình 3.3: sơ đồ lát cắt thôn Nà Hiu, xã Lạng san, huyện Na rì, tỉnh Bắc kạn

Loại đất/        
địa hình

Các loại         
cây trồng/ 

vật nuôi

kỹ thuật 
canh tác

Thời gian      
áp dụng

Nguồn gốc
Đặc điểm 
thích ứng 

BĐkH

Đất rừng tự 
nhiên

Nứa, lát, bồ 
đề, thảo quả

Trồng hỗn 
loài

Do người dân 
tự nghĩ ra

Giữ ẩm cho 
đất, chống sói 

mòn

Đất nương rẫy Gừng, ngô, củ 
đậu

Trồng xen 
ngô với đậu 

tương

50 năm Do người dân 
tự nghĩ ra

Tăng độ che 
phủ mặt đất, 
đa dạng sinh 
kế, tăng khả 
năng cải tạo 

đất

3.2.2.2. Bản đồ thiên tai, phân bố cây trồng

Mục đích

 • Xác định các khu vực và tài nguyên đang bị rủi ro từ những hiểm họa thiên tai, BĐKH

 • Xác định sự phân bố cây trồng/vật nuôi theo từng khu vực (sơ đồ phân bố cây trồng 
vật nuôi)

 • Kỹ thuật canh tác của người dân

 • Xác định kỹ thuật canh tác của người dân đối với từng khu vực/địa hình

 • Cách thích ứng của người dân với BĐKH và thiên tai.

Phương pháp thu thập thông tin

 • Vẽ sơ đồ thiên tai, thảm họa và sự phân bố các loại cây trồng vật nuôi

Hình 3.4: sơ đồ thôn Đồng Vang

Hình 3.5: Người dân vẽ sơ đồ xã Mai Lạp, Chợ Mới, Bắc kạn

Sơ đồ thôn Đồng Vang - Ảnh: Hà Thị Hoà

Người dân vẽ sơ đồ xã Mai Lạp, Chợ Mới, Bắc Kạn - Ảnh: Nguyễn Văn Đáp
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Các câu hỏi hướng dẫn thảo luận và thu thập thông tin

 • Các loại đất đai, địa hình tại địa phương (có những loại đất/địa hình gì)?

 • Biểu hiện của BĐKH (nhiệt độ tăng, mưa nhiều vào mùa mưa, ít vào mùa khô…) và 
thiên tai (bão, lũ, hạn, rét đậm, rét hại…). Xu hướng xuất hiện của thiên tai có những 
thay đổi gì trong thời gian 30 năm trở lạiđây

 • Địa phương thường chịu ảnh hưởng của các loại thiên tai nào?

 • Khu vực nào bị ảnh hưởng nhiều nhất? Người dân đã có những giải pháp nào để thích 
ứng với những thay đổi về thiên tai, khí hậu trong khoảng thời gian dài? Nam giới 
thường làm những việc gì? Phụ nữ thường làm những việc gì? Tại sao? Có cần phải làm 
khác đi không? Nếu có thì phụ nữ nên làm gì Nam giới nên làm gì để hỗ trợ tốt cho 
nhau??

 • Trên mỗi địa hình người dân trồng cây trồng gì?

 • Tại sao lại trồng như vây?

 • Cách trồng như vậy có tác dụng gì trong thích ứng với BĐKH/GNRRTT?

 • Người dân học cách bố trí này từ đâu? (do người dân tự nghĩ ra hay do ai hướng dẫn).

 • Tác dụng của các loại cây/con trong mô hình?

 • Các loại cây trồng nào được kết hợp với nhau? Vì sao?

 • Các loại cây trồng nào không kết hợp được với nhau? Vì sao?

Ghi chép thông tin thu thập tại bảng 3.2, phía trên

3.2.2.3. Lịch mùa vụ, thiên tai

Mục đích

 • Thu thập thông tin về các giống cây trồng/vật nuôi bản địa

 • Đặc điểm thích ứng của giống cây trồng/vật nuôi với BĐKH

 • Các bố trí thời vụ gieo trồng

 • Cơ sở bố trí mùa vụ

 • Kinh nghiệm dự báo thời tiết, căn cứ dự đoán/dự báo

 • Biện pháp thích ứng với thiên tai/dịch bệnh

 • So sánh kinh nghiệm bố trí thời vụ của người dân với lịch nông vụ của các cơ quan nhà 
nước đưa ra có gì giống và khác nhau

Hướng dẫn thu thập thông tin

 • Liệt kê các loại giống cây trồng vật nuôi tại địa phương?

 • Lịch gieo trồng của các giống cây trồng vật nuôi tại địa phương? (vẽ sơ đồ lịch mùa vụ)

 • Các giống cây trồng vật/vật nuôi đã được trồng ở địa phương bao lâu? Nguồn gốc của 
các giống cây trồng vật nuôi?

 • Các loại cây trồng vật nuôi kể trên, loại nào là giống cây trồng/vật nuôi bản địa? Tên địa 
phương thường gọi là gì?

 • Đặc điểm, giá trị của giống trong thích ứng với BĐKH?

 • Kinh nghiệm bố trí thời mùa vụ của người dân, căn cứ để người dân sắp xếp mùa vụ 
như vậy? Mùa vụ gần đây có dịch chuyển không và dịch chuyển như thế nào?

 • Các hiện tượng thời tiết cực đoan tại địa phương?

 • Các hiện tượng thời tiết cực đoan tại địa phương diễn ra như thế nào (thời gian bắt đầu 
và thời gian kết thúc)?

 • Người dân địa phương dự báo thời tiết, rủi ro thiên tai như thế nào? Kinh nghiệm của 
nam giới có khác gì của phụ nữ không? Nếu cả hai cùng đưa ra dự báo thì ý kiến nào 
thường được coi trọng? Kết quả thực tế cho thấy ý kiến nào đúng và có thay đổi quan 
điểm về các ý kiến trong các mùa sau không?

 • Dựa vào đâu để dự báo, dự đoán thời tiết? Các kinh nghiệm dự báo, dự đoán thời tiết 
trước đây bây giờ còn phù hợp không?

 • Các biện pháp người dân thường sử dụng để phòng, tránh rủi ro thiên tai, thíchứng 
BĐKH? Nam giới hay phụ nữ là người đưa ra hoặc quyết định các biện pháp này? Biện 
pháp của nam giới và phụ nữ có khác nhau không? 

 • Cơ sở lựa chọn mùa vụ và sắp xếp cây trồng vật nuôi?

 • Các loại dịch bệnh đối với cây trồng vật nuôi tại địa phương hay xảy ra vào thời gian 
nào?

 • Người dân phòng trừ dịch bệnh ở cây trồng vật nuôi như thế nào? Có dùng thuốc bảo 
vệ thực vật hay không? Phụ nữ hay nam giới là người quyết định việc này? Việc quyết 
định đó có làm tăng hoặc giảm uy tín của người ra quyết định đó hay không?

 • Người dân có trồng các loại cây diệt sâu bệnh hay không? 

Ghi chép thông tin trong bảng 3.3, bảng 3.4 và bảng 3.5

Hình 3.6: Lịch mùa vụ của xóm Đồng Vang

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

Lúa 
Sâu 

bệnh
Dịch 
bệnh

Ngô 
Thiên 

tai

Sắn 

Khoai 
lang

Đỗ

Cây 
trồng

Tháng
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

Chè
Sâu 

bệnh

Vật nuôi

Lợn
Dịch 
bệnh

Dịch 
bệnh

Gà
Dịch 
bệnh

Dịch 
bệnh

Vịt
Dịch 
bệnh

Dịch 
bệnh

Trâu

Cá

Thời tiết

Hạn hán

Mưa đá

Lũ lụt

Cây 
trồng

Tháng
Hình 3.7: Lịch thời vụ xã Nấm Dẩn

Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

Đất 
Nương

                       Ngô xen rau bí: Ngô xen dong riềng        Đậu tương

           Các thôn gần dèo gió trồng sớm hơn 1 tháng                            Ngô đông

                                                                                                  Lạc

                        Sắn trồng tháng 3, xen với Khoai sọ

           Dong riềng trồng tháng 3, thu cuối năm, ít dùng cho chăn nuôi, nhiều để bán

                           Cỏ chăn nuôi

Đất 
ruộng

  Ngô xen đậu tương, đậu coove,…            Lúa mùa   Ngô đông

Đất 
vườn

Chuối tây, tiêu, mận, lê, đào quan năm. Dong riềng, diện tích lớn (400m2)

Rau Rau bí xen dưa mán, đậu đũa, mướp…                 Rau cải địa phương,                                                                                                                                          

                                                                                                             hành, các rau khác
 Khoai sọ, gừng

Thiên 
tai 

BĐkH

sâu 
bệnh 

cây 
trồng

Rét đậm rét hại    Hạn                       Mưa lớn + lũ + sạt lở

Sương muối          Nắng nóng

                                                                                Kiến đỏ trên lạc

                                                                            Sâu cuốn lá, bọ xít, ban 

              Sâu xám      Sâu đục thân                          miêu đậu tương/lạc

                  Ngô              Ngô  Sâu dục thân,        Rầy nâu, bọ xít

                                                                        cuốn lá                Sâu đục  thân

                                                                                                  Bệnh đạo ôn lúa

Đề xuất

Đất nương: Cây khoa isoj xen ngô, ngô xen đậu tương, bí lấy hạt

                    Cây chuối xen ngô, đậu tương

Đất ruộng: Không chủ động được nước: Bí đỏ nếp xen ngô.
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Bảng 3.3: Thông tin về giống cây trồng vật nuôi, đặc điểm thích ứng với BĐkH

Bảng 3.4: Các loại dịch bệnh và cách phòng trừ

Tên giống 
cây trồng, 
vật nuôi

Tên giống 
bản địa

Nguồn gốc

Trồng ở địa 
phương bao 
lâu (từ năm 

nào)

Năng suất/
thu nhập

Đặc điểm 
thích ứng 

BĐkH

Giống đậu 
tương

Thúa nà Bản địa Trên 60 năm Tương đương 
với giống mới 
DT84

Chịu hạn tốt, 
vỏ quả dày, ít 
bị nứt quả tại 
đồng ruộng

…….. …….. ……. ……… …….. ……….

Loại dịch bệnh

Thời gian xuất hiện  
(Lưu ý thời điểm, mùa 

vụ, thay đổi so với                   
trước đây..)

Cách phòng trừ
Đặc điểm của                  

giải pháp 

Bọ xít hại lúa
Tháng 7-8 khi lúa                  
trỗ bông

Dùng giẻ tẩm nước giải 
cắm ở ruộng khi lúa trỗ 
bọ xít bâu vào rồi đem 
đốt

Không phải sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật, 
hạn chế phát thải gây 
ô nhiễm môi trường và 
BĐKH

Giá thành rẻ, dễ áp 
dụng

Sâu xám               
hại ngô

Khi ngô bắt đầu mọc

Trồng xen với rau cải để 
dẫn dụ, khi cây mới mọc 
xâu xám ăn rau cải hạn 
chế xâu cắn ngô

Không phải sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật, 
hạn chế phát thải gây 
BĐKH

Ít tốn công

…….. ……. ……….. …………

Bảng 3.5: kinh nghiệm dự báo thời tiết và bố trí thời vụ

Nội dung kinh nghiệm Đặc điểm thích ứng BĐkH

Dự báo lũ
Măng tre ra rễ nhiều, có màu trắng 
thì dễ bị lũ lụt .Cua ở suối bò lên 
nhiều là sắp có lũ lớn.

Tránh được tác động của hiện 
tượng thời tiết cực đoan, giảm tính 
dễ bị tổn thương của cộng đồng.

Ví dụ: Không cấy ở những ruộng 
gần suối, có nguy cơ bị lũ làm mất 
mùa

Bố trí mùa vụ Hoa Xoan nở thì gieo đậu xanh.
Tránh được, rét và hạn hán đầu vụ 
(sử dụng cây Xoan làm cây chỉ thị 
về nhiệt độ và ẩm độ)

3.2.2.4. Phỏng vấn cá nhân/thảo luận nhóm nam/nữ

Mục đích

 • Thu thập thông tin liên quan đến giống cây trồng vật nuôi bản địa (các loại giống bản 
địa, tên địa phương, đặc điểm thích ứng với BĐKH)

 • Kỹ thuật canh tác các loại cây trồng vật nuôi, đặc điểm thích ứng với BĐKH của biện 
pháp kỹ thuật.

 • Các kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi

 • Các bố trí các loại cây trồng trên các loại đất

 • Kinh nghiệm dự báo thời tiết và phòng chống rủi ro thiên tai, BĐKH

	  
Hình 3.8: Thảo luận nhóm tại thôn Ta Tiu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Phương pháp/nội dung phỏng vấn

Thông tin chung về người được phỏng vấn: Các thông tin về người được phỏng vấn ghi theo 
bảng 3.6: thông tin trong phỏng vấn sâu ghi chép theo bảng 3.7.

Ảnh: Bùi Tuấn Tuân Ảnh: Lưu Văn Thanh
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Bảng 3.6: Thông tin chung của người được phỏng vấn

Bảng 3.7: Nội dung phỏng vấn

Họ và tên người được phỏng vấn:

Nhóm: 

Giới tính:

Thành phần dân tộc:

Họ và tên người phỏng vấn: 

Thông tin 
cần thu thập

Câu hỏi thu thập thông tin Ghi chép/tổng hợp thông tin

Các giống 
cây trồng bản 
địa

Những loại cây nào được trồng tại 
nhà anh/chị và địa phương?

Các loại cây đó được trồng tại địa 
phương bao lâu rồi?

Các giống mà anh/chị đang trồng là 
giống gì?

Nguồn gốc các loại cây trồng đó từ 
đâu? (giống địa phương hay giống 
mới mang về).

Đặc điểm các loại giống cây trồng tại 
địa phương có gì khác so với các nơi 
khác không?

Tên thường gọi theo tiếng địa 
phương là gì?

Ghi chép đầy đủ các thông tin 
liên quan đến giống: Các loại cây 
trồng, tên giống, tên địa phương, 
nguồn gốc, thời gian sử dụng tại địa 
phương; Đặc điểm của giống, thời 
gian sinh trưởng; Khả năng thích 
ứng của giống với BĐKH.

Ví dụ: Giống đậu xanh mốc, có khả 
năng chịu hạn tốt, thời gian sinh 
trưởng ngắn, ít bị sâu bệnh, dễ chăm 
sóc, không yêu cầu thâm canh, cải tạo 
đất tốt. Hạt nhỏ, thơm được thị trường 
ưa chuộng.

Chọn giống 
và xử lý hạt 
giống

Cách chọn giống của người dân như 
thế nào?

Người dân sử dụng biện pháp truyền 
thống nào để bảo quản và xử lý hạt 
giống?

Cách chọn giống, bảo quản giống 
của người dân có gặp khó khăn gì 
không?

Ai hướng dẫn anh/chị cách chọn, bảo 
quản và xử lý hạt giống như vây?

Cách bảo quản và xử lý giống như 
vậy có từ bao giờ?

Ghi chép cụ thể cách bảo quản, xử 
lý hạt giống; Các nguyên liệu người 
dân sử dụng để bảo quản giống; 
hiệu quả của cách bảo quản giống; 
Thời gian người dân đã sử dụng 
phương pháp này.

Ví dụ: Dùng lá xoan, vôi bột để bảo 
quản ngô không bị mối mọt do đặc 
tính nồng của vôi và lá xoan nên hạn 
chế được mối, mọt. 

Giống bản địa được trồng ở địa 
phương trên 70 năm.

Thông tin 
cần thu thập

Câu hỏi thu thập thông tin Ghi chép/tổng hợp thông tin

Kỹ thuật 
trồng, chăm 
sóc

Các giống cây trồng được trồng ở 
đâu?

Cách chọn đất để trồng cây của 
người dân như thế nào? (căn cứ vào 
đặc điểm gì).

Cách trồng các loại cây đó như thế 
nào? 

Người dân chăm sóc cây trồng như 
thế nào? Có sử dụng phân bón 
không?

Người dân hay sử dụng loại phân 
nào? Tỷ lệ bón?

Việc chăm sóc được tiến hành vào 
thời gian nào trong năm? Các yếu tố 
chỉ định nào được sử dụng để xác 
định thời điểm cần chăm sóc?

Các loại cây trồng có trồng xen với 
nhau không? Loại nào trồng xen 
được với nhau, loại nào không trồng 
được với nhau? Tại sao?

Các bố trí thời vụ của người dân như 
thế nào? Có giống nông lịch của nhà 
nước cung cấp không? Tại sao?

Người dân có căn cứ vào loại cây chỉ 
thị nào không để bố trí thời vụ?

Ghi chép

Phương pháp lựa chọn đất trồng 
truyền thống của người dân; các yếu 
tố chỉ thị để lựa chọn đất trồng và 
thời gian trồng, chăm sóc cây trồng; 
Các phương pháp có từ khi nào; 
Cách kết hợp giữa các loại cây…..

Phương pháp riêng cho 1 loại cây 
trồng cụ thể

Đặc điểm của phương pháp truyền 
thống của người dân có vai trò gì 
trong thích ứng BĐKH

Phòng trừ 
sâu bệnh

Những khó khăn mà người dân gặp 
phải trong phòng trừ sâu bệnh?

Có những loại sâu bệnh hại phổ biến 
nào? Người ta phòng trừ nó như 
thế nào? Họ có dùng thuốc hóa học 
không?

Người dân có phương pháp gì đặc 
biệt để trị các loại sâu bệnh đó 
không?

Người dân sử dụng nguyên liệu gì để 
thực hiện phòng trừ sâu bệnh?

Nông dân có trồng các loại cây diệt 
sâu bọ không? Loại nào? (tên loại cây 
người dân sử dụng, tên địa phương)

Ghi chép

Các loại sâu bệnh hại: Cách phòng 
trừ sâu bệnh hại truyền thống; Các 
nguyên liệu sử dụng; Các loại cây 
thiên địch (tên địa phương nếu có); 
Thời gian/nguồn gốc của phương 
pháp.

Ví dụ: Trồng xen ngô với rau cải để hạn 
chế sâu xám hại ngô thời kỳ cây con 
do khi cây còn nhỏ sâu xám tập trung 
ăn rau cải mà không ăn ngô.
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Đánh giá cây 
trồng/vật 
nuôi và sử 
dụng

Người dân đánh giá các loại cây trồng 
vật nuôi như thế nào?

Các loại cây đó đượng người dân sử 
dụng làm gì? Dùng được những bộ 
phận nào của cây?

Cây nào được dùng làm thuốc chữa 
bệnh cho người và động vật? Kiến 
thức về các loại cây thuốc đó có từ 
đâu?

Người dân dùng tiêu trí nào để đánh 
giá, lựa chọn cây trồng/vật nuôi trong 
hệ thống canh tác của mình và địa 
phương?

Ghi chép

Giá trị sử dụng của các loại cây

Các loại cây thuốc, cách sử dụng nếu 
có

Các tiêu trí đánh giá, lựa chọn cây 
trồng của người dân

Dự báo thời 
tiết và phòng 
tránh rủi ro 
thiên tai

Các hiện tượng thời tiết cực đoan tại 
địa phương diễn ra như thế nào?

Người dân có kinh nghiệm gì để dự 
báo thời tiết cũng như các hiện tượng 
thời tiết cực đoan?

Cách dự báo, dự đoán đó có từ bao 
giờ? Bây giờ cách dự báo, dự đoán đó 
còn hiệu quả không? Tại sao?

Người dân làm gì để phòng tránh các 
hiện tượng thời tiết cực đoan?

Sau khi các hiện tượng thời tiết cực 
đoan xảy ra người dân khắc phục như 
thế nào?

Ghi chép

Các căn cứ để người dân dự báo, dự 
đoán các hiện tượng thời tiết cực 
đoan (các loại cây/con chỉ thị)

Tính chính xác của phương pháp

Cách truyền thống người dân sử 
dụng để thích ứng với các hiện 
tượng thời tiết cực đoan.

3.2.2.5. Bảng phân tích/tổng hợp thông tin các mô hình thích ứng dựa vào cộng đồng sử 
dụng kiến thức bản địa

Mục đích

 • Phân tích, tổng hợp và đề xuất các mô hình sinh kế thích ứng với BĐKH dựa vào cộng 
đồng sử dụng kiến thức bản địa.

 • Xác định các đối tượng đích có các kỹ năng cần thiết để triển khai các mô hình sinh kế

 • Xác định khó khăn và thuận lợi trong trong việc trong quá trình triển khai các mô hình 
sinh kế

Bảng 3.8: Bảng phân tích/tổng hợp thông tin đề xuất các mô hình thích ứng dựa vào 
cộng đồng sử dụng kiến thức bản địa

Tên mô hình đề xuất:    Đặc điểm (ví dụ)

Cây lâm nghiệp (nếu có)

Giống bản địa

Giống khác

Thích ứng điều kiện hạn, rét, giữ nước

Cây nông nghiệp

Giống bản địa

Giống khác

Nguồn giống có tại địa phương ,thích ứng điều kiện hạn/ 
rét/ nắng nóng....

Cách bố trí cây Trồng xen/trồng gối.....

kỹ thuật sử dụng

Bản địa

Hiện đại

Thời điểm gieo trồng dựa trên kinh nghiệm của địa 
phương giúp cây trồng tránh được điều kiện thời tiết 
không thuận lợi

Mùa vụ triển khai Vụ xuân, vụ hè thu, vụ đông

Khu vực triển khai
Vùng cao >600m (thường bị rét), vùng 400-600m (thường 
bị hạn) vùng trũng (thường bị sương giá)…

Hiệu quả kinh tế Cho thu nhập cao hơn với thị trường ổn định 

Phù hợp về thể chế, chính sách 
Phù hợp với chính sách hỗ trợ phát triển sinh kế của địa 
phương

Phù hợp về văn hóa xã hội
Phù hợp với tập quán người dân địa phương, tăng tính 
đoàn kết, tương trợ

Thích ứng với biến đổi khí hậu Thích ứng với điều kiện nhiệt độ tăng, thay đổi mùa

Hiệu quả môi trường Giảm suy thoái đất
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PHẦN 4: 
MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH
SỬ DỤNG KTBĐ THÍCH ỨNG VỚI 
BĐKH CỦA NGƯỜI DÂN TỘC 
THIỂU SỐ MIỀN NÚI PHÍA BẮC

4.1. Mô hình sản xuất nông nghiệp sử dụng KTBĐ tại khu vực 
miền núi phía Bắc
4.1.1. Mô hình gừng, cây dược liệu xen chuối Tây thích ứng hạn

 4.1.1.1. Hiện trạng mô hình trước khi can thiệp

Canh tác ngô độc canh trên đất đồi đất bị xói mòn, suy thoái, rửa trôi, nguồn nước 
cạn kiệt. Năng suất thấp hoặc mất trắng do hạn hán, năng suất trung bình đạt 
25-30 tạ/ha. Năm 2010, 80% diện tích ngô đồi giảm năng suất 40% do hạn hán.

4.1.1.2.Tiêu chí lựa chọn mô hình

Mô hình thể hiện sự thích ứng và sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các hệ thống cây trồng, 
các kỹ thuật canh tác ở các địa hình khác nhau của hệ thống sản xuất nông 
nghiệp đặc trưng của vùng trong thích ứng với tác động của BĐKH. Mô hình xác 
định là hệ thống canh tác thích ứng với các hiện tượng thời tiết xấu như hạn và 
tính thất thường của thời tiết ở địa phương. Các tiêu chí phân loại cụ thể được 
phân tích như bảng dưới (cách phân loại được tham khảo theo tiêu chí sinh kế 
thích ứng BĐKH mà tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam đã phát triển [14]).

Xác định và sử dụng kiến thức bản địa trong thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng

Mô hình Gừng, Củ đậu xen Chuối thích ứng hạn trên đất dốc - Ảnh: Bùi Tuấn Tuân

Hình 4.1: Mô hình gừng, cây dược liệu xen chuối Tâytại Mai Lạp,    
Chợ Mới, Bắc Kạn - Ảnh: Bùi Tuấn Tuân
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Bảng 4.1: Tiêu chí lựa chọn mô hình gừng, cây dược liệu xen chuối Tây

Tiêu chí Đặc điểm

Khía cạnh kinh tế -   Sản phẩm tiêu thụ ngay tại địa phương.

-   Mức đầu tư cho mô hình (chăm sóc, thu hoạch…) thấp

-    Đa dạng hóa sinh kế cho người dân, bên cạnh chăn nuôi, trồng lúa, 
ngô, sắn, trồng rừng.

-    Sử dụng các giống cây trồng địa phương, người dân có kinh nghiệm 
canh tác và kiến thức để thực hiện mô hình, người dân có thể tự học 
hỏi kinh nghiệm của nhau. Do vậy,việc đầu tư cho giống, khoa học 
công nghệ và kĩ thuật thấp

Khía cạnh thể chế

-    Người dân và chính quyền địa phương coi đây là cây trồng/mô hình 
xóa đói giảm nghèo.

-    Phù hợp với chính sách hiện nay của chính phủ và địa phương, phát 
triển sản phẩm nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa.

-    Chính quyền địa phương huy động nguồn vốn từ các chương trình 
nhà nước để hỗ trợ người dân mua giống mở rộng diện tích.

Văn hóa - xã hội

-   Sử dụng các giống cây có tại địa phương - Sử dụng kỹ thuật bản địa 

-   Phù hợp cho các nhóm đối tượng, kể cả không biết chữ.

-   Không yêu cầu nhiều thời gian.

-    Nâng cao năng lực cho đối tượng tham gia đặc biệt là phụ nữ và các 
nhóm dễ bị tổn thương.

-    Nam và nữ đều có các kiến thức và kinh nghiệm để thực hiện mô hình.

Biến đối khí hậu

-    Đa dạng hóa sinh kế, tăng khả năng thích ứng BĐKH cho cộng đồng, 
giảm rủi ro trong sản xuất.

-    Thích ứng với điều kiện hạn hán ngày càng gia tăng và thời gian và 
cường độ.

Môi trường
-    Đa dạng hóa cây trồng, tăng lớp thực bì làm tăng khả năng giữ nước, 

chống xói mòn.

-   Tăng độ che phủ, tăng khả năng hấp thụ CO2

4.1.1.3. Giải pháp can thiệp của dự án

 • Chuyển đổi sang trồng gừng, cây dược liệu xen chuối tây thích ứng hạn, Sử dụng giống 
chuối, gừng và kỹ thuật trồng bản địa (khi trồng chặt ngang thân cây chuối trước khi 
trồng, dễ vận chuyển, hạn chế mất nước)

 • Vai trò của dự án: Hỗ trợ khảo sát đánh giá những tác động của BĐKH đến sản xuất 
nông lâm nghiệp tại địa phương, nhu cầu, thiết kế mô hình, tổ chức tập huấn kỹ thuật 
và nâng cao hiểu biết cho cộng đồng về biến đối khí hậu, hỗ trợ giống ban đầu theo dõi 
kỹ thuật, tổ chức tham quan, hội thảo.

 • Vai trò của chính quyền địa phương và các đoàn thể: Tuyên truyền, vận động người 
dân/hội viên tham gia, cùng dự án lựa chọn đối tượng tham gia, giám sát cộng đồng.

 • Vai trò của người tham gia mô hình: Thực hiện theo thỏa thuận, cam kết và kế hoạch 
triển khai, đồng đầu tư để thực hiện mô hình

 • Đầu tư cho mô hình: Theo nguyên tắc đồng đầu tư

    Người dân: công lao động động, phân bón, một phần tiền mua giống,..

     Dự án: hỗ trợ tập huấn, một phần giống, theo dõi và hỗ trợ kỹ thuật, kết nối thị 
trường.

 • Kết hợp kiến thức bản địa và các biện pháp kỹ thuật mới

 • Áp dụng kiến thức bản địa trong sản suất:

     Trước khi trồng chặt cây chuối ngang thân để hạn chế thoát hơi nước tăng khả năng 
thích ứng với hạn hán và giảm công vận chuyển. Sử dụng phương pháp tách chồi 
từ cây mẹ.

    Kỹ thuật trồng xen của người dân.

 • Áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật mới

    Cải tạo đất sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh do người dân tự sản xuất.

    Trồng cây cốt khí theo đường đồng mức.

    Làm hố lấy nước để sản xuất phân hữu cơ tại chỗ và tưới cho cây.

Làm đường đồng mức.

4.1.1.4. Đánh giá hiệu quả của mô hình

 • Về kinh tế:

     Sản phẩm tiêu thụ ngay tại địa phương, thời điểm chuối giá cao thương lái tranh 
nhau mua, thậm chí lên cả vườn chặt.

    Hiệu quả kinh tế từ mô hình thể hiện qua bảng 4.2

Bảng 4.2: Hiệu quả kinh tế mô hình gừng, cây dược liệu xen chuối Tây

Chi phí/1000m2

Loại số lượng Giá thành Thành tiền (đồng)
Giống chuối (cây) 200 7.000 1.400.000

Giống gừng (kg) 100 15.000 1.500.000

Phân NPK (Kg) 100 5.000 500.000

Tổng chi 3.400.000
Thu nhập

Chuối giống (Cây) 200 7.000 1.400.000

Quả chuối (kg) 360 6.000 2.160.000

Gừng (kg) 500 8.000 4.000.000

Tổng thu 7.560.000
Lợi nhuận 4.160.000

(Nguồn: Trung tâm ADC-Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, 2014 )
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     Đối tượng tham gia dễ dàng áp dụng các kiến thức đã được tập huấn hoặc qua học 
hỏi ngay tại mô hình/qua các buổi sinh hoạt nhóm để áp dụng cho gia đình. Do 
vậy, việc đầu tư cho giống, kỹ thuật cũng như công nghệ giảm đáng kể.

 • Về mặt thể chế:

     Việc phát triển mô hình phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa 
phương theo hướng nông nghiệp hàng hóa.

     Địa phương dùng nguồn ngân sách từ các chương trình phát triển của nhà nước để 
hỗ trợ người dân mở rộng mô hình.

     Các hộ hỗ trợ nhau về giống và cho mượn đất để mở rộng diện tích ở một khu thuận 
tiện cho chia sẻ học hỏi, cùng nhau làm đường lên khu vực thực hiện mô hình.

 • Về văn hóa – xã hội

     Quá trình triển khai mô hình có sự tham gia của người dân (nam, nữ, hộ nghèo….), 
chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn từ đó thực hiện tốt hơn cơ 
chế trao đổi thông tin giữa chính quyền địa phương và người dân.

     Người dân và cán bộ địa phương được nâng cao năng lực kỹ thuật trong sản xuất 
thông qua các lớp tập huấn giúp cho người dân chủ động trong sản xuất.

     Có sự kết hợp hài hòa giữa KTBĐ với khoa học kỹ thuật, do đó thuận lợi cho nhân 
rộng, và sự bền vững của mô hình (Ví dụ: Chặt ngang thân trước khi trồng, tính 
toán thời gian để chồi sao cho cây chuối cho thu buồng vào tháng 4-5 (thời điểm 
chuối có giá thu mua cao nhất trong năm).

     Thu nhập cao từ từ mô hình giúp các hộ thoát nghèo, và cải thiện điều kiện sinh 
hoạt của gia đình như: trẻ em đến lớp có tiền ăn sáng, chi phí cho sinh hoạt hàng 
ngày tăng lên, chị em phụ nữ đều có điện thoại di động để liên lạc chia sẻ thông 
tin, v.v..

     Nâng cao vai trò của phụ nữ trong các quyết định sinh kế, họ quyết định sử dụng 
nguồn thu nhập từ các mô hình được trong gia đình, việc mở rộng diện tích trong 
năm tiếp theo,.... 

 • Về biến đổi khí hậu:

     Qua tiến trình thực hiện mô hình các nhóm đối tượng được tham gia đánh giá tác 
động BĐKH khí hậu đến sản xuất nông nghiệp tại đia phương, đề xuất các mô hình 
thích ứng, tham gia các các lớp tập huấn về BĐKH. Các nhóm đối tượng nhận thức 
được BĐKH đã và đang diễn ra và tác động ngày càng tăng đến sản xuất nông 
nghiệp, cần những giải pháp tổng hợp từ người dân và chính quyền để thích ứng, 
sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng các giảp pháp thích ứng là điều kiện để 
một giải pháp được thành công và bền vững.

     Các nhóm đối tượng tham gia nhận thức được đa dạng hóa cây trồng là một giải 
pháp để giảm thiểu những rủi ro do tác động của BĐKH đến sản xuất nông nghiệp 
tại địa phương.

     Việc xen canh giữa chuối và gừng/cây dược liệu giúp thích ứng tốt với điều kiện hạn 
ngày một gia tăng tại Bắc Kạn trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Theo như thảo luận 
với người dân, xu thế nhiệt độ tăng cũng không gây ảnh hưởng đến sự phát triển 

của mô hình do cây càng tăng trưởng tốt, quả mau chín khi gặp điều kiện nắng gắt, 
nhiệt độ tăng cao.

     Mùa đông ngắn hơn và ấm hơn tạo điều kiện thuận lợi cho cây chuối phát triển, 
giảm thời gian thu buồng, mẫu mã quả đẹp hơn.

     Cây chuối cũng rất ít chịu ảnh hưởng của hiện tượng mưa trái mùa hay thay đổi 
lượng mưa trong các mùa.

     Tuy nhiên, việc xuất hiện các đợt rét đậm kéo dài cũng ảnh hưởng khiến cây héo, 
vàng lá. Tuy nhiên, gần như chưa có thiệt hại do rét đậm, rét hại với chuối trong thời 
gian thử nghiệm vừa qua.

     Chuyển đổi cơ cấu phù hợp với những thay đổi của điều kiện khí hậu là hết sức cần 
thiết để phát triển kinh tế xã hội của địa phương

 • Về môi trường:

     So với canh tác độc canh ngô trước đây mô hình giúp tăng  độ che phủ đất, giảm 
rửa trôi hạn chế xói mòn, giữ ẩm đất và cải thiện nguồn nước trong khe phục vụ 
cho sản xuất, do cây trồng trong mô hình sinh trưởng phát triển quanh năm, không 
có thời gian bỏ đất trống. chu kỳ kinh doanh 7-10 năm (nếu chăm sóc tốt có thể 
đến 15 năm)

     Kết hợp trồng xen nhiều loại cây trên cùng một diện tích giúp hạn chế cỏ dại từ đó 
giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng.

     Tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp và chăn nuôi, và từ mô hình để sản xuất phân 
hữu cơ vi sinh cung cấp chất mùn cho cây trồng trong mô hình, hạn chế đốt các 
phụ phẩm gây khói, bụi....

4.1.1.5. Thuận lợi khó khăn khi thực hiện mô hình

 • Thuận Lợi:

     Gừng ta có chất lượng tốt được thị trường rất ưa chuộng, có đầu mối thu mua sản 
phẩm từ mô hình ngay tại địa phương.

    Thị trường chuối cũng tiềm năng, có người thu mua tại địa phương

     Đại đa số người dân có kinh nghiệm thực hiện mô hình (trước đây trồng với quy mô 
nhỏ) cũng như kinh nghiệm trong bảo quản.

     Chính sách của tỉnh, huyện, xã luôn khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 
tăng hiệu quả sử dụng đất, hạn chế đất bỏ hoang hóa, phủ xanh đất trống đồi trọc.

 • Khó khăn: 

     Khi thực hiện mô hình khó khăn lớn nhất đó là việc vận chuyển phân bón và giống, 
sản phẩm thu hoạch do địa hình dốc

     Để nhân rộng mô hình, việc tiếp cận nguồn vốn là cần thiết. Tuy nhiên, việc tiếp 
cận hiện nay còn hạn chế. Do vậy, cấc có chính sách sử dụng, huy động các nguồn 
vốn từ dự án, kế hoạch, chương trình phát triển liên quan (chương trình 135, 30A, 
chương trình phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh)

     Thị trường chuối vẫn là bán cho thương lái nhưng chưa đảm bảo tính ổn định trong 
tương lai do chưa nắm được nhu cầu thị trường một cách tổng thể.  
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4.1.2. Mô hình cây đậu xanh thích ứng hạn
4.1.2.1. Hiện trạng mô hình trước khi can thiệp

Một số diện tích lúa vụ xuân canh tác không hiệu quả, năng suất thấp hoặc mất trắng do tác 
động của hạn hán. Mỗi năm hàng chục ha bị ảnh hưởng bởi hạn hán, năm 2010, hơn 17ha 
diện tích lúa bị giảm năng suất hoặc mất trắng .Thu nhập bình quân đạt 12-15  triệu/ha sau 
trừ chi phí.

Đất đai bị thoái hoá, suy kiệt dinh dưỡng do hạn hán và việc sử dụng nhiều phân hoá học và 
thuốc trừ sâu.

Tăng gánh nặng sinh kế cho phụ nữ.

4.1.2.2. Tiêu chí lựa chọn mô hình

Mô hình thể hiện sự thích ứng và sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các hệ thống cây trồng, các kỹ thuật 
canh tác ở các địa hình khác nhau của hệ thống sản xuất nông nghiệp đặc trưng của vùng 
trong thích ứng với tác động của BĐKH. Mô hình xác định là hệ thống canh tác thích ứng với 
các hiện tượng thời tiết xấu như hạn và tính thất thường của thời tiết ở địa phương

Giống đậu xanh sử dụng là giống đỗ mốc, hạt nhỏ (giống địa phương). Đậu xanh được trồng 
vào cuối tháng 3, là cây trồng có thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ khoảng 70-75 ngày đã cho 
thu hoạch nên giải phóng đất kịp thời cho cây trồng vụ sau. Cây đậu xanh cần ít nước trong 
quá trình sinh trưởng và phát triển nên phù hợp với những vùng có nguy cơ bị hạn hoặc thiếu 
nước sản xuất lúa vụ xuân. Sản phẩm phụ của cây đậu xanh (rễ, thân lá) là nguồn phân bón tại 
chỗ khá giàu đạm, sẽ giảm lượng phân bón hóa học cho cây lúa vụ mùa. 

Các tiêu chí phân loại cụ thể được phân tích như bảng dưới (cách phân loại được tham khảo 
theo tiêu chí sinh kế thích ứng BĐKH mà tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam đã phát triển [14]).

Hình 4.2: Mô hình cây đậu xanh thích ứng hạn tại xã Thanh Vận, Chợ Mới, Bắc kạn 

Bảng 4.3: Tiêu chí lựa chọn mô cây đậu xanh thích ứng hạn

Tiêu chí Đặc điểm

Khía cạnh             
kinh tế

-   Mức độ đầu tư rất thấp , phù hợp với hộ nghèo, hộ trung bình.

-   Sản phẩm sử dụng hoặc tiêu thụ ngay tại địa phương.

-   Đa dạng hóa sinh kế trong bối cảnh BĐKH, cải thiện thu nhập

-    Sử dụng các giống cây trồng địa phương, người dân có kinh nghiệm 
canh tác và kiến thức để thực hiện mô hình, có thể tự học hỏi lẫn nhau. 
Do vậy việc đầu tư cho giống, khoa học công nghệ, học nghề rất thấp

Khía cạnh                 
thể chế

-    Chính quyền địa phương khuyến khích người dân thay đổi cơ cấu cây 
trồng trên những diện tích đất nông nghiệp hay bị hạn ở vụ xuân.

-   Người dân có nhu cầu phát triển cây đậu xanh, có thể tự để giống

-   Các nhóm đối tượng tham gia sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm.

Văn hóa-xã hội -   Sử dụng giống có tại địa phương.

-    Thời vụ gieo trồng dựa trên kinh nghiệm của người dân (khi hoa xoan 
nở rộ), hạn chế những tác động bất lợi của thời tiết đến sinh trưởng 
phát triển của cây đậu xanh

-    Kỹ thuật làm đất, chăm sóc, để giống dựa vào KTBĐ và kinh nghiệm của 
người dân.

-   Phù với các nhóm đối tượng khác nhau.

-    Không yêu cầu nhiều công chăm sóc, không tạo thêm quá nhiều trách 
nhiệm, đặc biệt cho phụ nữ.

-   Nam và nữ đều có các kiến thức và kinh nghiệm để thực hiện mô hình.

-    Người dân có thể giúp nhau về giống, kỹ thuật nên tính đoàn kết cao 
khi triển khai mô hình

Biến đối khí hậu -   Có khả năng chống chịu hạn tốt

-   Thời gian sinh trưởng ngắn, kịp giải phóng đất cho cây lúa vụ mùa.

Môi trường -   Thích hợp với nhiều loại đất và có khả năng cải tạo đất.

-   Giúp giảm các phụ phẩm nông nghiệp và chăn nuôi

-   Giảm lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật.

-   Cải tạo đất, tăng độ ẩm, mùn.....

4.1.2.3. Giải pháp can thiệp của dự án

 • Trồng đậu xanh đơn canh hoặc đậu xanh xen ngô, thích ứng hạn, trên đất bỏ hoang 
hoặc trên đất lúa lúa một vụ. Sử dụng giống đậu xanh mốc địa phương.

 • Kết hợp kiến thức bản địa và các biện pháp kỹ thuật mới

     Nhìn chung người dân áp dụng theo quy trình kỹ thuật phổ biến hiện nay, tuy 
nhiên có một số đặc điểm KTBĐ riêng của vùng:

Mô hình Đỗ xanh thích ứng hạn - Ảnh: Lưu Văn Thanh
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     Sử dụng giống đỗ mốc hạt nhỏ địa phương, có khả năng chống chịu sâu bệnh và 
điều kiện ngoại cảnh tương đối tốt.

     Người dân đã lùi thời vụ trồng đậu xanh trong vụ xuân vào cuối tháng 3, khi đất đã 
đủ ẩm và thời tiết bắt đầu ấm lên để tránh phải gieo đi gieo lại nhiều lần giúp cây 
sinh trưởng và phát triển nhanh.

     Trong giai đoạn cây sinh trưởng, nếu có rệp muội người dân sử dụng tro bếp để trừ 
nên hạn chế được chi phí cho phòng trừ sâu bệnh và đảm bảo sản phẩm an toàn.

     Người dân thường dùng tro bếp hoặc lá xoan phơi khô để bảo quản hạt đậu xanh, 
đặc biệt là hạt đậu xanh làm giống, sử dụng tro bếp trộn với hạt đậu xanh rồi cho 
vào chum vại, rắc tro bếp phía trên đảm bảo tỉ lệ nảy mầm cao trong năm sau.

4.1.2.4. Đánh giá hiệu quả mô hình

 • Về kinh tế:

     Bán tại chợ, có người đến tận nhà hỏi mua, đặc biệt vào các ngày lễ của người dân 
tại địa phương, giá cả theo thỏa thuận của người mua và người bán theo mặt bằng 
chung trong xã.

     Nhiều người đã mua vẫn quay lại mua và giới thiệu cho người khác, họ tin tưởng 
sản phẩm của người dân không có thuốc bảo quản, ít thuốc trừ sâu.

     Hiện nay việc tiêu thụ sản phẩm/thị trường không gặp khó khăn nào, do chủ yếu 
bán cho người dân trong xã.

     Hiệu quả kinh tế mô hình thể hiện qua bảng 4.4.

Bảng 4.4: Hiệu quả kinh tế mô hình đậu xanh thích ứng hạn

Chi phí/1000m2

Loại số lượng (kg) Giá thành đồng/kg Thành tiền(đồng)

Giống 2,5 55.000 137.500

Phân đạm 10 12.000 120.000

Phân Lân 45 5.000 225.000

Phân Kali 9 14.000 126.000

Tổng chi 608.500

Thu nhập(đồng)

Đậu xanh 120 45.000-50.000 5.400.000

Tổng thu 5.400.000

Lợi nhuận 4.791.500

(Nguồn: Trung tâm ADC-Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, 2014)

 • Về kỹ năng và công nghệ:

     Người dân đã có kinh nghiệm trồng 
đỗ xanh và ngô, đã trồng đỗ xanh trên 
nương và bãi chỉ trồng màu, tận dụng 
cải tiến về kiến thức, kỹ thuật để mang 
lại giá trị kinh tế.

     Trước đây người dân chỉ canh tác đậu 
xanh trên nương hoặc bãi trồng màu, 
chưa dám thử nghiệm dưới ruộng 
trồng lúa một vụ do sợ ảnh hưởng đến 
thời vụ của lúa mùa và sợ cây không 
cho quả. Đến nay qua qua quá trình 
thực hiện mô hình người dân tự tin 
canh tác đậu xanh trên đất lúa một vụ 
và chuyển diện tích lúa xuân không 
hiệu quả sang trồng đậu xanh và mang 
lại thu nhập hiệu quả.

 • Về mặt thể chế:

     Các hộ cho nhau mượn đất để thực hiện mô hình.

     Chính quyền địa phương khuyến khích việc chuyển đổi diện tích lúa bị hạn sang 
trồng các cây khác trong đó có đậu xanh, đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 
hành năm.dùng nguồn lực tài chính từ các chương trình giảm nghèo để hỗ trợ 
người dân nhân rộng mô hình.

     Diện tích trồng đậu xanh hàng năm của xã khoảng 26ha

 • Về mặt văn hóa - xã hội:

     Phát huy các giá trị bản địa (giống, kỹ thuật canh tác) trong quá trình thực hiện mô 
hình, hiệu quả từ mô hình cho thấy giá trị của kiến thức bản địa từ đó giúp cộng 
đồng tự tin tham gia với chính quyền địa phương xây dựng các giải pháp thích ứng 
với BĐKH.

     Các đối tượng tham gia (nam, nữ, người không biết chữ...) có thể dễ dàng áp 
dụng các kiến thức đã được tập huấn hoặc qua học hỏi trực tiếp tại mô hình cho 
gia đình mình.

     Phụ nữ và nam giới làm việc cùng nhau để giải quyết các khó khăn, thách thức do 
hậu quả của BĐKH (như trong tiến trình đánh giá những tác động của BĐKH đối 
với cộng đồng, quá trình thực hiện mô hình các mô hình thích ứng với BĐKH có sự 
tham gia của nam giới và nữ giới).

     Mô hình sử dụng các kiến thức của cộng đồng kết hợp với các biện pháp kỹ thuật 
mới nên dễ áp dụng cho các nhóm đối tượng tham gia, đã có 284 hộ gia đình thực 
hiện mô hình.

     Không mất nhiều thời gian để thực hiện mô hình, không tạo thêm trách nhiệm 
cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là cho phụ nữ (Đây chỉ là làm thêm, các 
thành viên trong gia hỗ trợ nhau làm,  không mất nhiều thời gian, làm cỏ + bón 
phân 2 lần, rỗi thì đi nhặt cỏ và vặt lá)
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     Đối với các xã, công nghiệp và dịch vụ chưa phát triển để thu hút lao động nông nhàn 
thì phát triển nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất 
lượng nông sản là giải pháp quan trọng để tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ dân. 

 • Về biến đổi khí hậu:

     Cây đậu xanh cũng như tất cả các cây họ đậu có khả năng thích nghi rộng trên rất 
nhiều loại đất khác nhau. Tất cả các loại đất trồng lúa 1 vụ đều có thể trồng đậu 
xanh.

     Cây đậu xanh là một cây trồng ngắn ngày (thời gian sinh trưởng 70-75 ngày), giai 
đoạn gieo hạt chỉ cần một lượng nước nhỏ, đủ ẩm cây có thể mọc. Trong thời kỳ 
sinh trưởng cây cũng không cần nhiều nước như lúa, ngô nên được coi là cây trồng 
chịu hạn tốt. Cây cho thu hoạch sớm nên không bị ảnh hưởng bởi mưa cuối vụ như 
đậu tương và giải phóng đất sớm chuẩn bị cho cấy lúa vụ mùa. Ngoài chức năng cải 
tạo đất nhờ vào khả năng cố định đạm, thân lá của đậu xanh để tại chỗ làm phân 
bón cho lúa mùa rất tốt.

 • Về môi trường:

     Kết quả thực hiện mô hình cho thấy: Ruộng làm đậu xanh, vụ mùa cây lúa tốt hơn so 
với ruộng không làm, do cây đõ xanh thân lá làm phân bón, giúp đất tơi xốp, trồng 
đỗ xanh trên đất một vụ thêm 1 lần làm đất, bón phân hạn chế cỏ dại làm mất dinh 
dưỡng trong đât, tăng độ che phủ hạn chế rửa trôi màu, đất ẩm hơn, tốt hơn.

     Các hộ dùng phân chuồng hoai mục/ phân hữu cơ vi sinh (ủ tự phụ phẩm nông 
nghiệp và chăn nuôi) để bón lót cải tạo đất, kết hợp bón phân đúng thời điểm theo 
hướng dẫn kỹ thuật, cây trồng có thể sử dụng tối đa lượng phân bón trong dất, do 
đất thường xuyên được che phủ hạn chế rửa trôi phân bón khi gặp mưa.

4.1.2.5. Thuận lợi khó khăn khi thực hiện mô hình

 • Thuận lợi:

     Tất cả các loại đất một vụ lúa mùa và bỏ hoang trong vụ xuân đều có thể trồng đậu 
xanh. 

     Đậu xanh địa phương có chất lượng tốt (thơm, ngon, bùi) được thị trường rất ưa 
chuộng. Tại địa dự án các hộ đều sử dụng hạt đậu xanh để chế biến các món ăn vào 
các dịp lễ tết cổ truyền dân tộc. 

     Đa số người dân có kinh nghiệm trong việc sản xuất cây đậu xanh (trồng với quy 
mô nhỏ) cũng như kinh nghiệm trong bảo quản hạt giống.

     Chính sách của tỉnh, huyện, xã luôn khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây 
trồng, tăng hiệu quả sử dụng đất, giảm diện tích đất không canh tác trong vụ xuân 
do thiếu nước, đa dạng hóa cây trồng để giảm thiểu tác động xấu của thời tiết đến 
năng xuất cây trồng. 

     Người dân có nhu cầu phát triển các mô hình thích ứng với hạn trên đất một vụ lúa, 
để tăng thu nhập.

 • Khó khăn:

     Một khó khăn lớn nhất gặp phải khi xây dựng mô hình là vấn đề quản lý tình trạng 
chăn thả trâu bò. Sau khi thu hoạch lúa mùa tại những chân ruộng bỏ hoang, trâu 

bò tự do chăn thả. Nếu phát triển mô hình cây đậu xanh trong vụ xuân, thôn bản 
cần phải có quy ước trong vấn đề bảo vệ và quản lý trâu bò.

     Người dân chưa coi phát triển nông nghiệp là giải pháp phát triển kinh tế hộ gia 
đình đối với vùng nông thôn và miền núi. Một số tham gia mô hình chưa thật sự 
nhiệt tình, tham gia chỉ mong nhận được hỗ trợ từ dự án và chính quyền.

     Nhiều hộ dân cũng mong muốn được nhân rộng mô hình, và việc tiếp cận nguồn 
vốn với họ là cần thiết. Tuy nhiên, việc tiếp cận hiện nay còn hạn chế. Do vậy, cấc 
có chính sách sử dụng, huy động các nguồn vốn từ dự án, kế hoạch, chương trình 
phát triển liên quan (chương trình 135, 30A, chương trình phát triển kinh tế xã hội 
của Tỉnh)

Lúa bị hạn hán - Ảnh: Bùi Tuấn Tuân
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Mô hình Khoai sọ, Củ đậu xen Ngô thích ứng hạn trên đất dốc - Ảnh: Bùi Tuấn Tuân

PHẦN 5: 
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

5.1. Kết luận
KTBĐ là nguồn tài nguyên quốc gia giúp ích rất nhiều cho quá trình phát triển 
theo những phương sách ít tốn kém, có sự tham gia của người dân và đạt được 
sự bền vững. Các dự án/chương trình phát triển dựa trên cơ sở KTBĐ sẽ lôi kéo 
được nhiều người dân tham gia, vì nó hợp với nhân dân, dân biết phải làm gì và 
làm như thế nào. Đó chính là cơ sở của sự thành công. Đặc điểm quan trọng của 
KTBĐ là luôn thích ứng với sự thay đổi của môi trường, các cộng đồng cư dân địa 
phương luôn có ý thức bản địa hóa những du nhập từ bên ngoài có lợi và thích 
hợp với cộng đồng. Các chính sách, dự án đưa vào cộng đồng muốn phát huy 
tốt cần chú ý đến đặc điểm này, cụ thể hơn giữa KTBĐ của cộng đồng với tri thức 
khoa học chính thống có sự hài hòa. 

Do đặc thù vùng miền núi, địa hình chia cắt và việc tiếp cận các nguồn thông 
tin, áp dụng khoa học kỹ thuật còn hạn chế, vì vậy KTBĐ được coi là cẩm nang 
trong sinh hoạt của người DTTS miền núi, nhất là vùng miền núi phía Bắc. Cộng 
đồng sử dụng những kiến thức này trong sinh hoạt hàng ngày và phát triển kinh 
tế, dự báo thời tiết, mùa vụ, thiên tai…v.v. và những kiến thức này là một trong 
những nhân tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của cộng đồng. 

Do vậy, cần có những biện pháp để duy trì và phát huy KTBĐ, nhất là các KTBĐ 
có giá trị trong phát triển bền vững của cộng đồng như các kinh nghiệm sản 
xuất, dự báo thời tiết, thiên tai, các giống cây con bản địa hay các giá trị mang 
tính khoa học, bảo tồn nguồn gen của các giống cây trồng vật nuôi bản địa, 
…v.v. 

5.2. Khuyến nghị
Cấp Trung Ương
1.    Hiện nay, có một số chính sách về BĐKH đã đề cập đến thích ứng biến đổi khí 

hậu dựa vào cộng đồng nhưng còn chung chung và do đó chưa thể khuyến 
khích, hỗ trợ việc áp dụng tại địa phương. Vì vậy, trong các chương trình, 
chính sách cấp quốc gia, cần có những quan điểm nội dung cụ thể đề cập 
việc hỗ trợ các sáng kiến thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng có 
sử dụng KTBĐ

2.    Các chính sách cũng cần khuyến khích việc sử dụng các giống, kỹ thuật bản 
địa song song với việc áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại nhằm tạo sự phát 
triển bền vững và bảo tồn các nguồn gen, tri thức phục vụ cho nghiên cứu 
khoa học hiện đại
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3.    Hiện cũng chưa có một cơ chế tài chính rõ ràng hỗ trợ phát triển sinh kế thích ứng BĐKH 
có sử dụng kiến thức bản địa Do vậy, các chính sách cấp Quốc gia cũng cần đề cập, phân 
bổ rõ nguồn lực tài chính có thể hỗ trợ các sáng kiến này. Một trong các giải pháp khả thi 
trước mắt chính là việc lồng ghép các ý tưởng, sáng kiến sử dụng kiến thức bản địa trong 
các chương trình phát triển kinh tế xã hội của Trung ương. Các chính sách phát triển, giảm 
nghèo khác cũng nên được phối hợp để hỗ trợ việc triển khai, nhân rộng các mô hình sinh 
kế thích ứng BĐKH có sử dụng kiến thức bản địa và khoa học kỹ thuật. Cần có chính sách/
chương trình nghiên cứu về việc lưu giữ và sử dụng các KTBĐ trong cộng đồng và coi đó 
là một biện pháp thích ứng của người DTTS.

Cấp chính quyền địa phương 
1.    Cần nâng cao nhận thức về BĐKH và thích ứng BĐKH dựa vào cộng đồng sử dụng kiến 

thức bản địa, trước hết cần nâng cao nhận thức cho các cán bộ hoạt động trong các lĩnh 
vực có liên quan

2.    Lồng ghép các ý tưởng, sáng kiến sử dụng kiến thức bản địa trong các chương trình phát 
triển kinh tế xã hội của Địa phương. Các chính sách phát triển, giảm nghèo khác triển khai 
tại địa phương cũng nên được phối hợp để hỗ trợ việc triển khai, nhân rộng các mô hình 
sinh kế thích ứng BĐKH có sử dụng kiến thức bản địa và khoa học kỹ thuật. 

3.    Cần đầu tư cho các nghiên cứu khoa học có hệ thống về kiến thức bản địa, thích ứng, giảm 
thiểu BĐKH phù hợp với điều kiện địa phương. Khuyến khích lựa chọn sử dụng giống, cây 
con bản địa cho năng suất ổn định và nhu cầu thị trường cao, ổn định, phù hợp với điều 
kiện đất đai, trình độ canh tác của người dân, thích ứng với biến đổi khí hậu .

4.    Khuyến khích việc sử dụng các giống, kỹ thuật bản địa song song với việc áp dụng khoa 
học kỹ thuật hiện đại nhằm tạo sự phát triển bền vững của cộng đồng và bảo tồn các 
nguồn gen, kỹ thuật phục vụ cho nghiên cứu khoa học hiện đại. Cần nghiên cứu và xây 
dựng thêm các mô hình có sử dụng KTBĐ, nhân rộng các mô hình có hiệu quả để làm 
bằng chứng khẳng định vai trò và tầm quan trọng của KTBĐ trong cộng đồng.

5.    Có các cơ chế chính sách ưu đãi hỗ trợ vốn phát triển sản xuất thích ứng biến đổi khí hậu 
có sử dụng kiến thức bản địa (đặc biệt là các nguồn vốn của Ngân hàng chính sách hay từ 
chương trình giảm nghèo)

6.    Tư liệu hóa, đầu tư phát triển, hỗ trợ nhân rộng các sáng kiến có khả thi về thích ứng và 
giảm thiểu tác động BĐKH của người dân. 

Với cộng đồng
1.    Cần duy trì và phát huy KTBĐ trong cộng đồng, nhất là các KTBĐ có vai trò quan trọng 

trong phát triển kinh tế, thích ứng với BĐKH như các giống cây, con bản địa, các phương 
thức canh tác truyền thống hay các kinh nghiệm dự báo thời tiết, mùa vụ ..v.v.

2.    Khuyến khích thành lập các tổ nhóm để chia sẻ, giúp đỡ nhau trong sản xuất thích ứng 
biến đổi khí hậu có sử dụng kiến thức bản địa, và sử dụng có hiệu quả các nguồn tín dụng 
trong các hoạt động thích ứng BĐKH dựa vào cộng đồng.
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